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INTRODUCTION. 

This volume commences with the S4a¢-chakra-niripaza 

of Purmananda Svami which forms the sixth chapter of the 
hitherto unpublished work of that author entitled Shritattva- 

chintamawzi. The latter is a voluminous treatise in Twenty-five 

Chapters. The MSS. in the library of the Asiatic Society 

of Bengal covers some 400 pages of close writing on paper 

larger than foolscap 

The first Chapter deals with Tattvabodha ; the Second with 

the necessity of and different modes of Diks#a ; the Third 

Chapter gives directions regarding the selection of the place of 

Diksha, Kirmmachakra, Vastuyaga and Vighnanashaka 

Mazdala ( danger destroying circle ) : also as to the appropriate 

sacrifices and Mantras of the Devatas to be worshipped in 

the Mandala; the. Fourth Chapter is devoted to the rules 

relating to the erection of the Mazdapa; the Fifth Chapter 

speaks of the auxiliary Devatas and their places in Diksza 

and the rules relating to their Paja ; of the kumbha (jar) ; of 

the metals to be used in its making and its size and shape 

The sixth chapter of it here published contains a description 

of the six centres, the so-called Mialadhara, Svadish¢kana 

Maxipura, Anahata, Vishuddha, and Ajna Chakras or Lotuses 

(padma) a knowledge of which is essential for the understanding 

of the Yoga method dealt with in the Tantras. To this work 

there isa commentary, apparently written by Kali-charama 

Though there is no direct statement of such authorship yet the 

commentaries on the Ssaé-chakra and the Paduka-panchaka are 

written in the same style, and under v. 43 of the Shat-chakra 

the Commentator says that he has made clear, the matter. 

there referred to in the commentary (which was written by 

Kalicharaza) on the Paduka panchaka-stotra (paduka panchaka 

stotre spas#/i-kvitam) Kalicharaza begins his commentary on © 
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the Padukapanchaka by saying that it is composed by himself 

(Kalicharazah prakashayet). To the commentary of Kali- 

charaza are added ‘notes by the Commentator Shangkara, who 

appears to have used a text slightly different from that of 

Kalicharaza. The variant readings have been here noted 

This work and its commentaries are followed by the 

Paduka-panchaka with the commentary of Kalicharaza already 

referred to. The latter is a careful commentator, who has dealt 

with his subject ina thorough manner but the difficulties of 

both the text and his commentary are such that the reader 

will be glad to avail himself of the notes from the third 

commentary here referred to, by Vishvanatha on the second 

-Pagala of the Kaivalya-kalika Tantra, which, (though so far as 

I am aware not now available) dealt, in this portion of it with 

‘the same subject and much on the same lines 25 Purzananda’s 

Shat-chakra. Rather, it should be said that, as the Kaivalya- 

kalika is held to have been an original Tantra, it is not unlikely 
that Ptirzinanda was indebted to it for his own work. In 
some matters, Vishvanatha has explained things in his own 
way, simply and in a manner which goes straight to the point 

The S/az-chakra contains fifty fives verses. To these 1 
added another, here numbered 31 (1) and located at the end 
of the volume which though not noticed, by either Kali-charaza 
or Shangkara, is given by Baladeva’s text | 

The work may be conveniently divided into eight sections 
namely, (1) verses 1 to 3 which deal with the Nadis, (2) verses 
4 to 13 treating of the Muladhara Padma, (3) verses 14 to 18 
which deal with the Svadis#¢Aana, (4) verses 19 to 21 with 

_ Mamipiira, (5) verses 22 to 27 with Andhata (6) verses 28 to 
- 31 with Vishuddha, (7) verses 32 to 38 with Ajna, (8) verses 39 

` ४५4५ with the Sahasrara, and (9) verses 50to 54 with the | 
_ passage of Kuzdalini from the Miladhara to Sahasrara piercing 
on her way thither the six chakras—a Tantrika Yooa process 
_ known 25 Shat-chakra-bheda or as some call it Bhitashiddhi 
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It is not necessary to deal further with the subject matter 

here, as I have, in preparation for publication, an English trans- 
lation of the text now given. The Séaé¢-chakra-nirupaza and 

the Paduka-panchaka with notes of Kalicharaza were first 

published in Shakabda, 1778 (A. D. 1858) by the Sucharu 

Press, Calcutta, under the editorship of the late Anandachandra 

-Vedantavagisha. This edition which is rare having been long 

out of print, has been used in the preparation of this volume. 

In 1276 (A.D. 1869) another edition of the S#a¢-chakra with 

the commentary of Ramavallabha was published by Kalidas 

Bhattacharyya, along with the Paduka-panchaka and its com- 

mentary by Kali-charaza. Kaliprasanna Vidyaratnain 1294 

(A.D. 1887) published the S4az-chakra together with a number 

of other books on Yoga. This edition of the S#a¢-chakra 

contained the commentary of Rama-vallabha though it is not 

` acknowledged as such by the editor. There have been several 

other cheap publications on Yoga which contain the Séai- 

chakra niripaza. Some are provided with Bengali translations 

but none with notes. The commentaries of Vishvanatha and 

the notes from Shangkara are published for the first time. 

CALCUTTA. | ARTHUR AVALON. 

January 1913. 
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a 

So ROTTS स (SSS 

एषं 2, 

याच्या गरथसग्रसतृन. 

अथ तन्वानुसारेण षट्चन्रादिक्रमोद्नतः | 

उच्यते परमानन्दनि्व्वादप्रथमाङुःरः ॥ * ॥ 

॥ ॐ | 

सहायोगन्नानात् परिचितषडश्मोजविभवः, स एवान्तस्त्छप्रकटनस मर्थो 

न द्धि परः। qa व्येषटोऽप्यमिलितक्षपानाधकर्णः, षडलान्तस्तच्चं 

षसद्विभवं प्रश्यययथितुम्.॥ wa दुःखपङ्मग्ने जगदुदिधोघः परमकारुणिकः 

quia ` सुक्तिसम्पाद क तच्छज्ञान सिद्धये IaH कुर्डलिनोयोगं वक्त- 

िच्छन साघकावधानाय प्रतिजानते अथेति । अथानन्तरं खक्ततखौतच्च- 

चिन्तामश्यां षट चक्रनिरूपनात् पूव्यैप्रदणिततत्तत्कंस्रकथनानन्तरसित्यधः | 

अस्याः परमानन्दनि्व्वीदप्रधमाङ्रः उच्यते इत्यन्वयः 1 परमानन्दा बह्म, 

‘tat विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति शतैः । तस्य निव्वाहस्तव्ताच्चात्काररूप- 
~ ---------- 

te et 

| च्छा नमः परसदटेवताय ॥ 

प्रणस्य सेलाचिपकन्य कायाः, पदाजमल्ासनविकपूज्यम् | 

प्रतन्यते MYZAICA, षट् च्रटो काख्यसुपस्तिकेयस् ॥ ` 

 . ॥*॥ Beets | यद्यष्ययश्ब्दो सङ्कलप्रञ्ना aaa, तथापि अनन्ता र्व zea 

| यद्यन्धोयप्रस्तावस्तत््रस्तावखानन्तरत्वात् | सङ्ला ऽय सिति केचित् i तन्लालुसार्फ 

 शिवोक्तदन्लोयप्रस्तावालुसारोणत्यथः | Tease HAT SHAT aia इत्यथेः। अलादिषदेन 

 सदहस्रटलपद्माटदिकखच्यते। परमानन्दो निरञ्च सखिन् यो निव्वांहो न्नानप्रात्रिस्तस् प्रथमा 

 . रदति यावत्। | | | 



र षट् चक्रनिरूपम् | 

मेरोर्व्वाद्यप्रदेशे शशिमिहिरशिरे qaca fare, 

मध्ये नाड़ी agar चरितयगुणमयौ चन्द्रसूव्धागनिरूपा | 

धृस्त्रद्मेरपुष्यय्यिततमवयपुः कन्दमध्याच्छिरःस्या, ` 

वच्चाख्या मेदृदेणाच्छिरसि परिगता मध्यमे स्याञ्ज्चलन्तौ ॥ १॥ 

निष्पत्तिः aa प्रथमाङ्रस्तत्कारणभरूप्रथमप्रकाशमानक्खररूपः मयः 
प्रूणनन्देनोच्यते इत्यर्थः | सोऽङ्रः किम्भूतः १ तन्तानुसारेण षरटचक्रादि- 

क्रमोदत इति तन्त्ानुखारेण तन्तमतेन षट्चक्रादौनां सरूलाधार-सखाधिष्टान- 

मणिपूरकानाहत-विश्दान्नाख्यानाम् आदिना तत्सम्बन्िनाडोलिङ्गव्योम- 

पञ्चकशिविश्त्यादोनाच्च यः क्रमः, तडिन्तनङ्गण्डलिन्युयापनन्रद्मपद्मगमना- 

गसनभ्रिवशक्तिभेलनादिविधानानुपूविवंकरूपः क्रमः, तेन उद्ृतः प्राप्तः योग- 

साधनाद्यभिन्नः इत्यध; । ततश्च तन्वविदितषट् चक्रषटितयोगसाधन्ाभिनर- 

ब्रह्मसाक्षावारादिकारणोभूतकश्चखरूषोऽङ्करो मखा उच्यते इति समुदया- 
नुगततात्पथाधें; ॥ # ॥ 

अथ तादृशवच्यमाणयोगः षट्चक्रनादोज्नानं विना न सम्बवतौत्यतः 
प्रथमं तदुपगुक्लनाद्यो निरूप्यन्ते भेरोरित्यादितिभिः aa: 1 मेसोरमेस- 
दण्डस्य स च दण्डो सूलावधिग्रोवाष्धन्तव्यापकष्ष्ठाखि इति wei- 
करिष्वामः। तदवाह्देभे शएश्मिहिरशिरे इति । शभौ चन्द्रः; fafec: 

(१) भेरोरिति-भेरोववेहिःस्याने शशिभिदह्िरशिरे इडापिक्गलाख्ये स्तः दूति! सब्यद्न्न 
वाभदृ्तिंणयोः aq प्राण्यङ्गत्वात् खमाहारः | निषे et दूत यावत । सध्ये मेरो{रिति सस्वन्ध 
ay | लितययुणसयी सत््वरजस्तमोगुखसयो | fare इति अवयवा aaz | gaa: 

a सटव्याग्निपा wafeargwag । कन्द्मध्यात् भरूनाधारादिति यावत् | facret शिरः | 
fear) तदेव wacumenfeaas ufaaad wae प्रसिद्ध aya; रतेन-उमयतो 
धतु राकतिदिंह्खोति फणलिताधः | auc चाखा wa ABA नाडो, सा त॒ मेदटेणात् 

चिर्वि परिणता सुषुनायाः किचित् wat सहूसख्रदजपदङ्कजद्धपृम्नाखयोरुपर्यपोभावेन सम्पट- 
ल्वात् | ज्वलन्तो देदौष्यसाना | (^ = | 



षट्चक्रनिरूपणम् 1 द 

सूथः, शिरा नाडो ततश्च चन्द्रसूखसखरूपि्ौ दे नाजौ इडापिङ्गलाख्ये 

सव्यदकते वामद चि निषे fed इत्यथे; । तदाह भूतश्एडितन्ते,- 
भेरोर््वमि इडा ea पिङ्गला च सखिते उभे ॥ इति ॥ 

अनयोश्न्द्रसूधखरूपत्वमाद् सम्ोदहनतन्े-- 

AHA Al इडा ATE शक्ता चन्द्रस्रूपिणौ | 

प्क्तिरूपा fe at tat साक्तारख्तविग्रह्म | 

eq तु पिङ्गला नाम पुरुषा सयविग्रहा। 

रौद्रासिका महादेवी दाडिमोकेशरप्रभा ॥ इति ॥ 

SH नादौ स्रूलाटलुरूपेणाज्ञाचक्रान्तं प्राप्य नासारन्ध्रगते । 

aga यामले-- | 

ser च पिङ्गला चेव तस्य वामे च दच्तिरे | 
ऋज्योभूते शिरे ते च वामदक्तिगसरेदतः 

सव्यपद्यानि संवेच्य नासारन्ध्रगते शमे ॥ | 

aa “fat ते च इत्यच “ava “ava, तेन सव्यैपद्यानि संवेश्य 

न्वामटचिणसेटतः” वामदक्तिणएमेदेन वेणौवन्धक्रभेण सनव्मेपद्मानि संवेच्य वा 

नासारन्प्रगते इत्यर्थः । एतेनानयोः fea दिविधः कल्यो दशितः । अन्य- 

वानयो्धनुराकारेण स्ितिस्क्ता | तद््यथा-- 

विद्धि ते धनुराकार नाडोडापिङ्ककल्ते परे ॥ इति ॥ ` 

धनुराकारप्रकारमाष्ह-- | 

या वामसुष्कसम्बन्धा सा क्िष्यन्तौो सुषुख्रया । 

दिशं saat धनुव्वेक्रा दि fear । 

वामांशजवन्तरगा efaat नासिकासियात् ॥ इति ॥ 

जच सन्धभुजयोः सन्धिः 

| तथा दस्िणसुष्कोया नासाया वामरन्धगा॥दइति॥ 

 वामदल्तिणसुष्को्िते ते श्वमध्यपथन्तं प्राप्य तत्र इड़ापिङ्गलासुषुमा- 

 नाडोत्रयाणणं तिवेणोरूपेण ग्रन्यिभावमापत्रे नासारन्रमिलिते इत्यथः . 



9 षट चक्रनिरूपणम् | 

तदुक्तम्-इड़ायां यदुना 3h पिङ्गलायां सस्खतो | 

सुषुम्नायां वकेद्गङ्न तासां योगस्विधा भवेत् ॥ 

सङ्गता wage च विसुक्ता भ्नृवियोगतः | 

Ian: सा प्रोक्ता aa सानं महाफलम् ॥ इति ॥ 

मध्ये इति मेरुदण्डसध्यरन्प्र इत्यथः | aga 

Seng खितायातु ae’ atic | 

तथा विषुरासारससुचये-- च्या सुर्डाधारदटण्डान्तरविवर गते"त्यादि । 

अत्र यद्यपि-- 

Suara feat नादो इडा चन्द्राखता शिवे । 

दकिणे सूव्यसंयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः | 

तदाच त॒ तयोमेष्ये Beat वद्िसंयुता ॥ 

इति तन्वचङामखिवचने सुषुस््राया भेरोव्धीच्रस्थितिः प्रतोयते, तथापि 

तद्वचनं मतभेदेन, यन्यकारमते तु -सकलसरसिजान् सेरुमध्यान्तरस्थान्” 

| STATA षटपञ्चानां मेरुमष्यरश््रस्यत्रकथनेन तदाधारभूताया; सुषुलाया 

मेरुमधष्यरन््रस्यलम् | | 

चितयगुणमयौति चितयं गुणं सुषुमा व्रा fafawifa रूपभेदेन 

तिसूचरूपं तदास्मिकेत्यथः। अथवा लितयगुणं सुषुखनादिनाडोत्यमपेच्छ 

इयभेकेयभेकेयमेकेति तितयावत्तनं aa, सा तितयगुणा तन्मयौत्यधः | यदा 

तितययुणाः सकच्चरजस्तमोगुणणा यस्यां तन्मयोव्यथः। ततश्च चित्िसौ 

सच्चगुणसयौ, वजा रजोगुण्मयो, gen तमोगुणएमयौोति । चन्द्रसूग्या- 

ग्निरूपेति। fafawt arent, तेन wean, वच्िणो सूखरूपा, तेन 

` दाडिमकेणरग्रभा, ayer वद्किरूपिणौ तेन रत्वरपं इति । एतच्तिविध- 

 व्याख्यानप्रमाणमाइ सुषुखालक्षणमभिघाय भूतश्चौ-- 

| तदन्त हप्रङ्गलोड तु व्ाख्या चित्रिणो तथा । 

= = अतः सुषुम्ना तिगुणा ललन्तो ललना यथा ॥ 

सचादिजिगुणाधारा चन्द्रसूधाग्निरूपिणो ॥ इति a 
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कन्दमध्याच्छिरःसा इति कन्दः सन्धनाड़ौनां मूलं तल्नचणमाह । -- 

TAT VEAP" मेद्रात्त् दाङ्लादधः। 

चतुरङ्गलविस्तारं कन्द्सूलं खगाण्डवत् ॥ 

| नाद्यस्तस्मात् समुत्पन्नाः wearai हिसप्ततिः ॥ इति ॥. 

AZIM CAL face शिर.खिताधोमुखसदसटलकमलकणिकावत्ति- 

हाद णदलपद्जाधःपयन्तस्धितेत्यथः । “कुर्डलौविवर कार्डमण्डितं, दाद- 

aad भजे” इति गुरुपाद कास्तोतरस्मरणात् कुण्डलौविवरकाण्ड- 

रूपायाखिचिणौनाद्याः तदवधिकत्व तदधिकरणसुषु्नाया अपि तदवधि- 

कत्वम् | अरन्या weenie सहसखदलपद्यस्य चत्वारि एत्- 

श्लोके “Tae प्रकाशएमि"त्यनेन शून्यदेशे स्यायिलानुपपत्तेः। WAT 

तत्वे शून्यदे्त्वाभावात् । अत्र कैचित्--“मेरोमेष्यघष्ठगतास्तिखरो नाद्य: 

प्रकत्तिता? इति निगमतच् सारवचनं प्रमाणं दशेयिता इडा पिङ्लासुषुग्बेति 

तिखणां नाड़ोनां भेरुमध्यसखिति वद्न्ति। aad इडापिङ्गलयोर्मेरुवदहिःख्ितेः 

स््धतन्चवचनसिद्धत्रात् ग्रन्यकारेणापि भेरोव्वेद्यप्रदेशे इत्यनेन तयो- 

वद्धि-स्यितः स्यष्टसखेनाभिधानाच | fea इडापिङ्गलयोमेरुमध्यसखत्वे धलु- 

 राकारभद्या Bead जवरसंलग्नलं न सम्भवति । ` | ष 

निगसतच्वसारव चने frat नाद्य इति सुषुग्ना बचा चिविणोति तिसः; 

न लिडापिङ्गलयोस्तदन्तभवः | अच सुषुम्नाया मूलादिमस्तकपय्यन्तखिति- 

प्रकारमाद-- z 

gat चव्यवन्लोव भेरुशचिष्टा पुरोगता ` 

Tare प्राप्य गलिता तिखग्भूता वरानने । 

| ङ्धिनौनालमालम्बय गता .सा ब्रह्मसादनम् || इति ॥ 

EL = ` one 

oe  चापाकार faa चान्ये gyaat प्रणवाकतिः । 

गृष्टास्थिघुर्टितो भिन्ना तियग्बूता ललाटगा।. 

ग्मध्ये कुण्डलो लगना सुखेन ब्रह्मरन्धरगा ॥ इति ॥ 
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गलिता मेरुदण्डात्रिःखता । तथा ुर्टितो भित्रा इत्य स्याप्ययमर्घः | 
एतेन मेरुटशर्डस्य ग्रोवापय्यन्तसितिः प्रतीयते । 

शङ्िनोनालमालम्बयति । ufsttaawars | 
TUT उवाच |— 

सरखतो HVAT सुषु्नापाश्वयोः faa | 

गान्धारो इस्तिजिद्वा च sera: पूरन्धपार्ष्दयोः ॥ 
तथधा- 

` गाखारायाः सरखत्या मध्ये प्रोक्ता च शङ्धिनौ | 
शङ्धिनो नाम सा नाडो सव्यक णा न्तमिष्यते ॥ 

तथान्यत- 
| 

शङ्धिनो करूविवरात् तिथगृभ्रूना ललारगा | 
चितिणोसङ्गताश्चिष्टा यावच्छिरसमम्बिके 1 दति ॥ 

ततञ्च॒सरखतोगान्धार्योगष्ये कन्दमूलमारभ्य करठपय्यन्तं गता वक्र गल्या एकाग्रण वामकणरन्प्रमिलिता, sarge मस्तकान्तं प्राप्तेति । ota केचित् — 
| 

पादादब्रह्मरन्धान्तं यदसि कौलकोपमम | 
चतुदशानां लोकानां मेरूदण्डः qaag ॥ | 

इति निगमतच्वसारवचनं प्रमाणं दश्यित्वा पदादिनब्रह्मरन्धप्न्तं मेर- दण्डस्य ख्ितिमाइस्तचिन्ल्यम् । यः छदण्ड; सष एव मेरुद ख्डस्तस्य qa- कन्दा वधि ग्रोवापय्न्तस्थितैः प्रत्यत्तसिदत्नेन प्रत्यचसिद्वसतुनो वचन- oO, शक्तो 

| = 

मन्यथा Ha न शक्तोति। किञ्चाखर्डेकास्थो Hawa पादादिखितले [  पादयाराङ्खच्चनप्रसारणादिक्रिया न स्यात तस्माग्बृलोद्ावधिरेव Aaa: | निगमतत्वसारवचनस्य ल्वयमथः । पादादित्रह्मरन्धप्थन्तं शरोरमधिक्षव्य ` यदसि कोलकोपमं कौलकवद्ारकमिति मेदुदेशासलकन्दाहयङ्गलो दुपैवधि । gaat ` 
तमश्च ङ्गलो तु वज्राख्या fafaet तधा ॥ इति ॥ १ 
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ava चिविशणौ सा प्रणवविलसिता योगिनां योगगम्या, 
लूतातन्तृपमेया सकलसरसिजान् मेसमध्यान्तरस्थान् | 

frat देदौप्यते तदृग्रथनरचनया शुदवबोधखरूपा, 
aU ब्रह्मनाडौ इरमुखकुहरादादिदेवान्तसंस्था ॥ २ ॥ 

ama इति वच्रामप्ये इत्यथैः । प्रणवविलसिता श्राज्नाचक्रावच्छेटे 

तन्मध्ये प्रणवप्रकाशेन प्रकष्टोरीप्यमाना; Wawa ग्रन्यकारेण सपिंशत्- 

ma “तदनु च नवोनाकंबहलप्रकाशं ज्योतिव्वपै गगनधरणौमध्यसिलित- 

 मिश्वयक्म्। लतातन्तपभेया मकंटसूत्रतुल्यस॒च्छया तदुग्रथनरचनया भिचा 

देरोप्यते इत्यथः । aa 

चितिणोशून्यविवरे संजाताम्भोरुहाणि षट् | 

तत् पतेषु महादेवो भुजङ्गो विहरन्ति च ॥ 

sfa कल्परसूच्रचतुधकार्टयव चनं तत् एकवचनान्तभुजङ्गोकचैया वहवच- 

नान्तविदहरन्तिक्रियान्वयायोगादमूलम्। समूललत्वेऽपि तस्यायमथेः-- विद्- 

रन्तोति शिवोक्षल्ात् एकवचनार्थे ववचनम् । चिचिणौरन्धविवरे दति कर- 

णाथ विषयाघारे सक्षमो । ततश्च भुजद्गौ कुण्डलिनो महादेवी चिचिणोशन्ये 

चितिणौनाद्या wav यत् विवरम् दतस्ततो वहिगंमनपथः, तेन प्रथा 

चक्रभेदक्रमेण षडम्भोरुहाणि संजाता सम्प्राप्ता सतो away विहरति दीप्यते 

दत्ययः। यद्वा यानि agateets सुषुन्नान्तराले विदरन्ति प्रकाशन्ते, 
सानि ५4 

(२) aang sfa |, तन्मध्ये वच्जामध्ये चिलिर्याख्यना्ो प्रसिद्त्वेन विलसति प्रणव दक 

विलसिता प्रटोप्रा। योगिनां योगगम्या ( अतिखच्छत्वात्) अतएव लतातन्तपमेया। 

 सकलसरसिजानु मूलाधाराटोन्। मेरुमध्ये हष्म्नावच्वानाद्यौ, तयोरन्तरस्यान् wens 
` भिन्त्वातेषां पद्यानां सथनरचनया देदीप्यते wit Aft कव्व तीत्यर्थः! caer मध्यवर्तिनी 

जद्यनाड़ी कन्दस्यहरखखच्छदू्ात् परमशिवान्तरस्विता सध्ये afar शुडकद्खोनां बोधो 

TST TT: | | | | 3 9 
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विदान्प्रालाविलासा सुनिमनसि लसत्तन्तुरूपा सुसृच्छा, 

शुदज्ञानप्रवोधा सकलसुखमयौ शुडवबोधखखभावा | 

Age aera प्रविलसति सुधाघारगम्यप्रदेशं, 

tf तदेतददनमिति सुषुख्नाख्यनाद्या लपन्ति ॥ ३ ॥ 

yar वित्िणौरघ्रविवरेणए तत्पचेषु संजाता संख्िता सतौ अनन्तरं 

सचखटले विहरतौति। नतु तदचनात् षट्पद्यानां चिचिखौविवरे fafa: 
प्रतोयते । तन्मध्ये चिचिणौमध्ये। ब्रह्मनाडोति श्रत agnatfafa धातो- 
aad गम्यतेऽनया पदव्या इति नादौ uzal, ब्रह्मणो aria व्युत्पल्या 

व्रह्मनाड़ो ब्रह्मपदवौो शब्द्ब्रह्मरूपायाः कुण्डलिन्याः परमरिवसनिधि- 

गसनपथरूपवितिणौनाद्यन्तमेतशून्यभाग इति यावत् । नतु चितिणौमध्ये 
नादयन्तरमस्तौति निष्कषेः । इरसुखकुहरात् खयम्धलिङ्च्छ्द्रात् श्रादिदेवः 
सहस्रटलकमलकशिकामध्यस्परं विन्दुरन्यत् सुगमम् ॥ २ ॥ ̀  | 

स्लोकान्तरेण तां विशेषयति विद्य्माक्ेति। लसन्तन्तुरूपेति । 
लसन्तौ दटौमप्यमाना तन्तुरूपिणौ श्रजतन्तुसटृभौ कुण्डलिनो यव सेत्यर्थः । 
सकलसुखमयो सव्वीनन्द्मयोत्य्थः | शुदवोधखखभावेति wed तत्व- 
STATS स्वस्य आसनो भावो भावना यतेलयर्थः। तदास्य ब्रद्यनाद्याः 
आस्ये हरमुखङ्दरे swe कुण्डलिन्याः भिवसन्रिधिगसनाय प्रवेणनिर्गम- 
पवरूपमिव्यथः । सुधाधारगम्यप्रदेणमिति | ec परमश्िवशक्ति- 
न व Bt 

(३) विद्युन्मारेत्यादि | एतदा Tate एव विशेषणान्याह, faqanaia | facade 
विलासः प्रकाशो wer) afaaate प्रक्राशद्डणलतन्तु्छपा अतः च्या | धवजं 
FAM यस्याः । अतः कनारु्ितानां सखमयो, यद्वा Tayi Baas Wears रएवा्लभावो 
Tau, यहा शुङ्भावानां सखे परमात्मनि war ard यत् सा तथा। तखा खखे aware - प्रकाशते | WETS य असारः WICH Tas गमनप्रकति यदटाखमिति यावत् | “प्रदेश 

। वीनि ak Sanaa: ग्एड्भावस्तभावेति wre: |} 
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TATA Gaya 

ध्वजाघो Tele चतुःशोणपवम् | 
AC 

अधोवक्षसुखत्युव्णाभवण- 

वैकारादिसान्तैयुतं Ia: ॥ ४ ॥ 

सामरस्यनिःखताखतघारो गम्यते सूलाधारश्शिवशक्तिभ्यां लभ्यते येन 
दारेण तद्रूपप्ररेणमिव्यधः । तदेतदिति तस्य दारस्य एतत्समोपवरिंपरेभं 

ayaa award कन्दसुषुमनयोः सन्िस्थानं सुषुस्राया वद्नच्च इति 

लपन्ति भ्रागसन्ना वदन्ति इति ससुटायाधः॥ २॥ # 

नाडीं निरूप्य aguagieafed सरुलाधारचक्रं निरूप्यते श्रथाघार- 

पद्ममिति नवभिः Wat | सुषुश्ास्यलगनं चतुष्याण्डं कन्दसुषुयोः सन्धि- 

स्थान संलग्नपत्मित्यधेः | ष्वजाघो gers लिङ्गमूलादघोऽवधि सुषुम्नापय्यन्तं 

इत्यथः | चतुःखोणपतं रक्लवणचतुद्लम् । वकारादिखान्तेः aaa a इति 

वेदवंयुतम् । अच षटचक्रषु waa दलावच्छेदे efaurada वंयोग- 

शिन्तनौयः । aga विश्वखारतन्चे-- व | 

| सञ्वणककं ud पञ्चानां परिकौत्तितम् । 

efauranaiia लिखनं चिन्तयेदिया ॥ इति ॥ 8 ॥ 

(४) अध्ाधघार दति। नाड़ीप्रस्तावनानन्तरं षटपद्यानां यथाक्रमं सूलतः सङ्गतिः कथ्यते | 

ऋअथाधारषदं वच्छे दति सम्बन्धः। quar अखे संलग्नं ध्वजाधो युटगन्टोऽयं युदखोद्ं 
अपानस्थाने amgqe अवस्थितिः चतुःशणोणपल्नं चत्वारि रक्ताकारपलाणि यख | अधःस्ितं 

 षल्न कणिंकाट्दियेखेति, उद्यतृसुवणसय याभा तखा इव वणं aq) एवम्भूते रन्तस्थीय 
PES) 

 ब्क्रारांद्येदलः सकारान्ते खतुव्वेशैय॒ तम् | एतेन wagulvafqacarye वच्छमाणएखदलान्त- ` 

रालमध्यव्रसतिं तट्भूतवणंत्वात् ॥ : | 

x 
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अमुख्िन् घरायाञ्चतुष्को श्च क्रं 

समुङ्गासि शूलाष्टकौरा्तं तत् | 

लसत्पी तवं तडत्कोमलाद्गं 
ASE समास्ते धरायाः SAAT ॥ ५॥ 

wet धरायाश्रतुष्कोणचक्रमिति। रएतत्पद्मक िंकायां चतुष्को ण- 
रूपं पृष्वौमणर्डलं समास्ते इत्यथः । मण्डलं विदेषयति ससुद्धासौत्यादिना t 
तस्य मण्डलस्याष्टदिन्तु प्रकाथमाना्टशूज्ेरयक्तं एतन्मण्डलं पौतवं, wears | 

Fat घराचक्रं चतुष्कोणं प्रियम्बट् | 
पौ तवर परिहतच्चाष्टशूलेः कुलाचसैः ॥ इति । 

Te: aed: कुलाचलेरिति कामिन्याः स्तनसटणारैरितय्भः | 
यद्ा--कुलाचसैरिति। 

नोलाचलं मन्द्र पव्वेतं चन्द्रशेखरम् | 
हिमालयं सुवेलच्च मलयच्च सुपन्धतम् | 
चतुष्कोणे ate fa एतत् सप्तकुलाचलम ॥ 

इति निर्व्वाणतन्तवचनात् gar wt UAHA TAVITA TS yeh 
इल चलसट शानि इति मावः। तदन्ते इति तस्य घरामणख्डलस्य अन्ते मध्ये धरायाः Salst लकारः समास्ते | waSaafa पौतवं तद्यथा-- 

वोजं त्मध्यतचैनद्रं पौतवं चतुभजम् | 
 वच्वहस्तं सहावाहमरावतगजखितम् ॥ इति ॥ 

तन लसत्योतवखेमित्य भयसम्बन्ध; | ५॥ 

कि बबित बि उच चच 
wera sft) अख्श्चिन् पद्मे were एथिन्याच्चतुष्कोणावच्छिन्गं च्रं सम्यक्थ्कारेण उद्नासितु शोलं वेषां प्वभ्बूतरछग्ूल रातं age दति खौ मह्ध गबदङ्धरवोकलाविगूंतडाकिन्यादि- निबासिभूतत्वात् । ufsenfeemrtat तलाधिशितत्वाञ् मूलाधारादौनां wads प्रतीयते! भरोचक्रसंस्ितिरिव्यादि TST) ed लकत्मीतवये' यद्य ¡ विद्यटिवं ae यख  तञ्चक्रमष्ये एथिव्याः खवीजमास्ते | साचुसखारलकारद्ति॥ 



षटचक्र निरूपणम् | 

चतुर्व्बाहइभूषं गजेन्द्राधिरूटुं 

ATES नवोनाकतुल्यप्रकाशः | 

शिशुः खुष्टिकारौ लसदेदबाह- 
सखान्मोजलच्छीशचतुभागसेदः ॥ € ॥ 
तभ न 

११ 

धरावोजध्यानमादह चतुरित्यादि। ata धरावोजं तदेतैन््ररीजभित्य- 

विरम् | 

ace इति धरावोजस्याङ्क efeartt ब्रह्मा वकेदित्यन्वयः। 

धरावोजस्य बिन्दुमध्ये इति वोध्यम् । 

तदुक्ञं-- | 

सरलाघारे घरावोजं तद्िन्दौ ब्रह्मणः fafa: । 
तदङ्क शि्रूपस्य गजारूढोऽमराधिपः ॥ इति ॥ . 

 शिशटरूपस्य ब्रह्मणः खितिरित्यन्वयः | 

“age धरावीजक्रोड़ श्रमराधिप दति तु मतान्तरम् | । 

खमते धरावीजंन्द्रवौजयोरभेदात् “मन्त्राणं देवता प्रोक्ता देवता aaa ` 

रूपिणो" इति वचनाच्च तयोरमेदवणेनम् । 

निव्वाणतन्ते- 

ae 

Teast वरारोर fase वामदटेशके। 

fag ब्रह्मसदनं नादोपरि सुसुन्दरम् । 
aaa निवसेद्रह्मा ख्टिकन्ता प्रजापतिः ॥ दति iu 

(६) waateyufafa ।. बवोजखख विशेषणं चत्वारो वाहवो WET Bayt इव as! 

गजेन्द्रं afwes गत्य्थाकभ्यैकेव्यादिखनात् कत्तरिक्गः। aE TIE वोजाकारमूत्तरष्धः | 

म्रातःकालोनद्घयंत्ल्यदोिः शिकारी शिशु्विराजते। लंसच्चत्वारो वाहवो यख | Bu ` 

 श्भोजलच्छमोश्तुभागो वेदो यख अर्थात् चत॒स्मखविशिव्रद्या इत्ययः । [ wand “चतुमांगवेट् — 

दति urs: |] | | 



१२ षट्चक्रनिरूपणम् | 

अतर धरावौजस्योह्ं नादोपरि ब्रह्म्ितिकथने aretg विन्दुमध्ये 
खितिरवगम्यते । लिङ्गस्य वामदेशके इति मतान्तरम् | 

अतएव सारदाां-- धि 
आधारांश्च विदुस्तत्र मतमैदादनेकधा | इत्युक्तम् 

स किम्भूतः? लसदेद वाइरिति | अतर कचित् ब्रह्मणो ददिभुजदर्भगेन लस- 
दाइगेदाः सामवेदादयो Tel यस्येति च्यत्म्तिं कत्वा तदेव सं ापयन्ति | 
तन्न ब्रह्मणो इस्ताभ्यां वैदधारणस्य कुत्ाप्यदशेनात्। किन्त ब्रह्मा चतु- 
भ॑जवेनैव ध्येयः | 

तथा Meals भूतश्बौो-- 

age च चतुव्बाह् रक्तवणं शिशं शिषे! 
Vaasa Cavs ब्रह्माणं विद्धि पाव्धैति॥ इति ॥ | 

सुखा्मोजलच्मोतुर्भागमेदः इति we agquargfralaat मेदः शअवय- 
वेषु विशेषः संव सुखाग््मोजलक्छरोरित्यथपत ब्रह्मणश्तुश्खत्वमायातम् | 
यडा - सुखे अम्भोजलच््ोयंस्य तथा चतुर्भिः अधात् सुखावच्छटे भेदो 
यस्यति विशेषणडयम् | “aquinge” इति पट् अभेदरूपेण पूर््वप्रकाराथः | 
श्र ब्रह्मणो इस्तेऽस्तानभिघानेऽपि- © | 

दशण्डकमण्डलुधरां अ्रक्तसूत्राभयन्तथा | - 
ध्यायत्ता रत्तवराच ब्राह्मीं छष्णाजिनोज््वलाम ॥ 

इति वि्ठसारतन्तोक्तव्राद्मीष्याने TUNA दण्डकम र्डल्वत्तस चा- 
SRSA eave तथा कल्पते "स्व देवस्य agi” इत्यादिना सप्रणदीस्तोते 
शिवश््योरेकास््रदनात् इति वदन्ति | 

वस्तुतस्तु - 

अभयवरददहस्त क्ुख्डिकामक्तमालाम् | 
दथतममलूषं चिन्तयेदादिमूर्सिम ॥ 

इति यामलोक्तकान्तरोयध्यानप्राप्ताभयवरादौनिं ष्येयानि। wae मन्यत् ॥ ६ ॥ : one 



षटुवक्रनिरूपणम् | १२ 

वसेदव देवौ च डाकिन्यभिख्या ` 

 लसदेदबाद्ञ्ज्वला. रक्तनेवा | 

समानोदितानेकसुय्यप्रकाशा 

प्रकाशं वहन्तो सदा शुडवडः ॥ ७ ॥ 

arama डाकिनौशक्तिश्ितिमाह वसंदिति। अत्र ag डाकिनो नामो 

देवौ वत्दित्यन्वयः। साकिम्भता १ सदा सन्वस्मिन् art शदनुे स्त च्च- 

ज्ञानस्य प्रकाशं वदन्तौ तच्छन्नानसम्पादयितोत्यथः । तथाच योगाङ्त्ेनाच 

तां ध्यात्वा तच्छन्नानमाप्नोति इति भावः । इयं Sat watfasral तदुक्तं-- 

qa वशषसोपेतं डाकिन्या समधिष्ठितम् ॥ इति ॥ 

तथा-- ` a 

डाकिनौ राकिनौो चैव लाकिनो काकिनो तथा, 

शाकिनौ हाकिनो चैव क्रमात् षटपद्कजाधिपाः ॥ इति ॥ 

अस्या ध्यानविगेषमाहान्यच- वि 

TATA THAT पशुजनभयक्तत् शूनखटाङ्हस्तां 

वामे ay दधानां चषकमपि सुधापूरितं चेकवक्ताम् । 

श्रत्यग्रासुग्रदंष्रामरिकुलमथनों पायसानने प्रसक्तां | 

 मूलाघारेऽस्ता्ये परिठतवपुषां डाकिनी चिन्तयेत्ताम् ॥ इति ॥ 

तथा-- 

सिन्दररतिलकोदौप्तामल््ननाच्ितलो चनाम् | 

क्ष्णाम्बरपरोधानां नानाभरणभूषिताम् ॥ 

 \ ७) a@eafa) अतैव चक्रे डकिन्यभिख्या नाम यस्याः सा. वसेत् | “अभिख्या ata | 

 शोभयोः इत्यमरः | लसद्धिः प्रकाशङ्खिख्चतुर्वाच्छभि रुच््वला रक्ताकारनेत्रा च सा देवां | समानो 

‘fafa; एककालीनोदितानों अनेकद््ग्यांनासिव प्रकाश seal यस्याः सातथा ।. सब्ठटम 

श्ुदवड़ोनां प्रकाशं वदन्तो परमाधविषयौभ्रूता eeu विभावयन्तो तद्धएवाज्ितानां QA 

` दृदटतादख्थः। | : ; 



१४ षट्चक्रनिरूपणम् | 

वच्याख्यावक्घदेशे विलसति सततं. कर्फिकामध्यसंश्यं 
कोणं तत् ayia तडिदिव विलसत्कोमलं कामरूपम् | 
कन्दरपा नाम वायुनिवसति सततं तख मध्ये समन्तात् 
जोवेशो बन्धुजोवप्रकरमभिहसन् कोटिसू्धेप्रकाशः ॥ ८ | 

ता ०१-७७०५०५५ 

इत्यादि कश्चान्तरोक्तडाकिनोध्याने प्रासे auras ष्येयमिति । चत 
ब्रह्मादौनां षट्चक्रस्यसकलदेवानां Maas gta स्थितिचिन्तनमाद् 
शाक्तानन्द तरङ्धिणीष्टतम यातन््े-- 
ureters) ` 

अघोवक्कखिितिस्तत अ्रधोभागी कथं भवेत् । दति प्रशच, 
महादेव उवाच | | | 

तच्सव्वे पङ्कजं देवि सव्वेतो सुखमेव च । 
परवत्तिमावचिन्तायामधोवक्काणि चिन्तयेत् । 
निहत्तिभावमागेषु सदेवोर्मुखानि च॥ इति ॥ 

अन्यत् सुगमम् ॥ ७ | 
मूल चक्रकशि कायां तिकोणं निरूप्यते वलाख्यावक्तदेशे इति | UTA भरास्यात् IEE farses च नावक्तम् । तत्तु मूलाधारकमलकर्सिका- मध्यस्थगन्ररान्तव्व्॑तिं तव चिकोणं विलसति इत्यन्वयः ।  चिकोणं weg ? a 

© rt तेमुराख्यसिति | कोणग्भस्यकामवोजघटकककारम ध्ये चिपुरसुन्दथ- प 
(८) वज्वा ख्येति | असेव were कणिकामध्यस्यते 

S| sented बच्चाख्यनाद्याः समे पकाने | wads fraofes प्रकाशते कोमलं कामद््पपौटम् | यहा भकोभगिलाषखरूपं तख कोणस्य सध्ये समन्ताद्धत निचि सव्वेदेव कन्द्पो नान वादुव्िलिसति areca बायुभ्रूतोऽत्रा्ति द्रतियुरुचर णाः | तेनेव हत; खौ वात्मनामि- भवतोति arg जोश इति । किस्मत ? वन्ध कपृष्पसमू हं अव्यथैः उपहसच्धिव 1. ततोऽ्यत्य्थै- CATR: शतो arg: सूपवानिव्यादि सांख्यसिन्नान्तसपि सङ्गच्छते] पनः ` कोशः? कोटि- सव्या षां द्व प्रकाथो दीर्यति | 0 ee en ee 

Wer त्िषुरासम्बन्धौयं aye sane 

IE tg 



षट्चक्रनिरूपणम् | ११५ 

धिष्ठानात् चंपुराख्यमिति तात्यम् aga शाक्तानन्द्तरङ्धिणयां ककार 

त्वकथनसुपक्रभ्य- 

तेषां सध्ये खिता देवो सुन्दरो परदेवता | इति, 
aad सुलिग्धम् । तथा कामरूपं कामं निरूप्यतेऽनुमूयते येन aed 

AVANT AA aa | अतएव-- | 

तिकोणं तन्त fara शएक्तिपोटं मनोहरम् । इत्यक्तम् , 

एतत् विको णं धरावोजस्योद्धं तदुक्त सम्मोहने धरावौोजमधिकत्- 

रामा! set तथा रौद्रौ तिरेखा च agga: । इति ! 

तल्तिकोणमष्ये कन्द्पेवायुखितिमादह au इति । समन्तात् विकोण- 

व्यापकरूपैशेत्यथेः | way इति अरस्य जोवधारकल्वाञ्जौषेण इत्य॒काम् । 
तथा हि- - ला. 

HCE वसत् प्राणो हयपानो Jeuwe | 

दत्यादिवचने गुदमण्डलसवायोरपानत्वाभिधानात्' तादशगुटमर्डलसख- 

कीन्द्पवायोरप्यपानांशः | ततख- 

श्रपानः कषति प्राणं प्राणोऽपानच्च कषति ¦ 

THAT यथा श्येनो गतोऽप्याक्लष्यते.युनः 

तथा चेतौ विषम्बारे wane सन्यजेदिमम् ॥ इति ॥ | 7 

विषम्बादे परस्पररवेपरोत्यगमने एतौ प्राणापानवाय् तथा कर्षा कषिंणौ wae 

्रविरोधिगमने इमं देहं सन्यजेदिव्यधकतदचने कन्दो वान्तरनामकापान- ` 

वायोः प्राणकषेकत्वेन देदधारणत्वाच्जौवधारकत्वं प्रतोयते अतो waz 

sufafifa भाव;ः। श्रतएव ग्रन्यज्जता ena ^श्वासोच्छासविभच्छनेन 
जगतां Hat यया धायते" इत्यनेन श्वासोच्छासरूपयोः प्राणापानयोजीव- 

 धारकलं BARAT AA | स्य्टमन्यत् ॥ ८ ॥ 

` १1 “cra” इत्यत्र “वामा इति पराठानरम्। 

२। “aqraafrarara” इतिवा पाठः 



१६ षट् चक्रनिरूप्रणम् | 

aaa लिङ्गरूपी दरतकनककलाकोमलः पञ्चिमास्ो ` 

ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथमकिशलयाकाररूपः SAA: । 

fag पन्दुविम्बप्रकरकरचयस्निग्धसन्तानहासौ 
काशौवासौ विलासौ विलसति सरिदावरचरूपप्रकारः ॥ € ॥ 

द 
याब 

णान = सकन अकम् 

०५५५०१७ 

तिकोणमध्ये खयम्भु लिङ्स तिमाह तन्मध्य इति । त्िकोणमध्ये fay- 
रूपौ waar: सखयश्ुनामकशिवलिङ्धः विलसतौत्यन्वयः | द्रतकनककला- 
कोमलः . त्तकाच्चनावथव aa ल्िग्धभाव. इत्यधेः | पञ्चिमास्योऽघोमुखः 

aga कालोकुलासते-- 
तत्न खितो महालिङ्गः खयन्भुः सर्व्वदा सुखौ | 
अधोसुखः क्रियावां ख कामवीजेन चालितः ॥ इति | 

ज्ञानध्यानप्रकाण इति ज्ञानध्यानाभ्यां प्रकाशो यस्य aren इत्यर्थः te 
तथा च ज्ञानेन. निर्गुणरूपप्रकाशः ध्यानेन सगुणरूपपरकाशो यस्य स एवायं 
स्वयम्भु रिति भावः । ee 

दान्तेन विशेषयति प्रथमकिशलयाकाररूप इति अचिरोत्पत्रपताङ्कर- 
वत् आकाररूपं यस्य तेन खूलमूलात् सृच्माग्रपव्यन्तं चम्ककुसुममधष्यसखित- 
शलाकावदुत्रतः श्यामवणशत्यर्ध; । तदुक्तं शाक्तानन्दतरङ्किणयाम्-- 

सखयम्भ् लिङ्गः तन्मध्ये aay प्िमाननम् | 
ध्यायेच्च परमेशानि fad श्यामलसुन्द्रम् ॥ इति ॥ 

धि (€) तन्मध्ये xfer y "तत्वपेणस् किञ्चित् उपरि निङ्न्पौ waa: ५ निति । कोटशः१ QU या कनककला वङ्किकषथीमूता तखा इव कोमलः ,. पथिमाखोऽपोखखः | बाद्ययोगाभ्यां प्रकाश उद्यो यख | नवोनपन्ञवाकार 
करटन्दक्िग्धसमूहस्येव हास दव सविशेषो ag) वत्त ्पप्रक 

न्नानध्या- 
~ # १५५, a aS ev यस्य | विद्युल्पूख न्द््विम्बसमूनह्ानां 

कि, | तत्स्यानमपि विलसितं wet अख सरिटा- ̀  र अङतियख्य अतिचञ्चलत्वाव् गुवन्भूतः सन् विलसति॥ ; ` | 



षट्चक्रनि रूपणम् | १७ 

यतत्त्-~ 

मूलाधारे ata तिकोणमतिखुन्दरम् | 

तस्याख्िरखामानोय अधसडईव्यवस्ितास् | 

नोलतोयदमध्यस्थां तदहित्कोटिसमप्रभाम् ॥ 

` इति यामलवचने कुण्डलिन्या नौलतोयदमध्यसखविरेषशेन खयश्चलिद्गस्य 

नौलवर्णत्सायातं तन्नौलश्यामयोरेकपस्यायल्वात्र विरुदम् | 

विचुपूरेनदुषिस्बप्रकरकर चयस्निस्धसन्तानहासौति। विदय्पू सेचन्द्रविस्बयो- 
येः प्रक्ष्टकारः उत्तापरहितकिरणः तन्तुखखकिरणसमूडेन ख दुप्रवादहविशिष्ट- 

प्रकाशेऽख्यास्तौत्ययेः । atta विल्लासौति अत्र॒ कायौवासतुल्यवास- 
विशिष्टः सन् विलासौत्यथ; तेन यथा काभौवासे सुखं युनक्ति तहद त्ापौति 

भावः। saat निवास उल्लासः कामप्रफुक्चभाव afa यावत् afefae 

cam । ^कामवीजेन चालितः इति वचनात् ad aaa काशौवासौ ` 
एतेनास्य fad सृचितं इति । सरिदावत्तरूपप्रकार इति सरिदावत्ते 

 श्रदरूपन्तद्मकारः ततश्च यधा aaa मध्यनिन्नरस्तन्मध्ये fafa 6 

gad णङ्मध्योन्नतवदिति भावः | अयं Baar: कामवोजोपरिख्ितः तदाह 

कालोकुलाख्ते- 

किच्ल्कोपरि खडगटः ATA! सुमनोद्रः | 

तच fact महालिङ्गः aaa सव्वदा सुखौ । 

 श्रधोमुखः क्रियावांश्च कामवोजेन चालितः ॥ इति 

तथान्यत्र-- ` 

पूर्व्वोक्ता डाकिनौो तत्र कणिकायां तिकोणकम् । 

यन्मध्ये विवरं aati रक्ताभं कामवोजकम्। 

तत्र खयग्बुलिङ्गञ्चाधोमुखालक्तकप्रभम् ॥ 

दूति मतान्तरम् We ॥ 



श्य षट वक्रनिरूपष्ठम् | 

dag विसतन्तुसोदरलसल्सृच्छा जगन्मोहिनी ` 

ब्रह्मदारसुखं सुखेन मधुरं संछाटयन्ती खयम् | 
शङ्ावत्तनिमा नदौनचपलाःमालाविलासास्यदा 

qa सप॑समा शिवोपरि लसत्साङईचिदचाक्कतिः ॥ १० ॥ 

कूजन्तो कुल कुण्डलौ च मधुरं मत्तालिमाला्फटं 
वाचः कोमलकाव्यवन्स्चन्ासेटातिमेदक्रमेः | 

प्वासाच्छसविभञ्चमेन जगतां जीवो थया wea 
सा सूलाम्बुजगन्नरे विलसति प्रोदामदौप्तावलिः ॥ ११ ॥ 

` खयम्भुलिङ्ग द्ष्डलिनोशक्तिखितिमाह तस्यो दति भ्याम् । अनयो- 
रथः। यदा ङुण्डलिन्या प्वासो च्छासविभन्ञनेन प्वत्तनेन जगतां जीवो 
जीवातमा धायते देहावच्छेदे खाप्यतेसा द्वौ मत्तालिमालास्फ़टं यथा 
स्यात्तयाज्लतिः एवं वच्छमाक्रमेव्धाचम् अघत् जनयन्ती सती अग्बुज- 
गह्वरे सूनलाधारकमलकरिकामध्यतिकोणगद्धरे तस्य wan लिङ्गस्योष्वं- 
भागे विलसतौति स्लोकदयस्य विद्ि्टाजिता्थैः | विसतन्तुसोदरलसत्ृच्छः 
खणालप्रचतुल्य छच्छा इत्यथैः | जगन््रोद्धिनौ जगतां मायारूपिखौत्यथैः | 

(१०) तोदं द्रति | तख fare agra इन्यर्थः | खखणालतन्तुरटशौ शरीोरकला यखाः WALT सा Qa कुलङ्ञण्डलि नोति wares apes: | यतः विसतन्तुसद रो अतः wat जगतां मोह्िनो सहामायाद्फेखेय्थैः | नह्महारखखं सखेन ख्डकमलेन स्येव your ` यन्तो सम्यर्प्रकारेणाच्छाट्यन्तीत्यर्थः | एतेन अद्टतवत्मसञ्छाटनं कत्वा aed forded: । अतः तदृब्टतसंयोगेन तन्मुखं WT शङ्ख वेटनाक्ार तुल्यः | नवौनविद्यच्छरेणौ प्रकाश एव सानं |  चख्धास्तहसदश्रोति याउत् | सुपा अतः aaa सर्प हि प्रा कृण्डलाकारो भवति । शिवस्छो-  _ परि रत् परात् साङ्तिटत् arate: शरीरं यखाः। ` Rae fy ee es _ Se बन्ति | सत gasfart मधुर यथा स्छात्तथा aa gadied: | एतेन wenger ` (mang भवति। तव रू एव mag कण्ठ ताच्वाद्धभिषातेन व्धात्मकतवेन परि ग्यते द्या 



Fea aRUy | १९. 

ब्रह्महारमुखं श्यम्भलिङ् च्छिद्रं मधुरं खदु यथा स्यात्तथा agea संद्छाटयति 
इत्यधेः | नवीनचपलामालाविलासास्पदेति सर्व्वेषां नवौनत्वे प्रकाश्यधिक्यदर्भ- 
नाद नवीनोत्को ततनमयिकप्रकाश्प्राश्यथम् | ततश्वातिप्रकागितवियन्मालानां 
विलासस्य श्िरतरकौतूहनलवामस्याखद इत्यर्थात् खखिरतरातिप्रकाशित विदय त्स- 
सरद्धप्रकाशतुख्य प्रकाशितवतोति पथवसितम् | 

वाक्यजननक्रस माह कौोमलकाव्यवन्धरस्चनामेदातिभेदक्रमरिति। कोमल- 

काव्यं ख्दुशब्दघटितरूपगुखरसादिवणनातक वाक्यम् | वन्धः पद्मवस्ाश्ववन्धा- 

दिविव्रकाव्यम् | रचना तद्लिरिक्तगदयपदयात्कवाक्यम् | Feat विशेषः | 

अतिभेदस्तदितरसंस्छतप्राक्षतवाक्यसमुदायः। AMA: कमः णास्वव्यवद्ारानुरू- 

परोतिः। तादृश्णौमोरोतिभिर्व्वाचं जनयन्तीति परिण्कताधंः । कुण्डलिन्याः 

संस्छतप्राक्लतविशेषाविशेषयाव्दाक्छजनयिचोत्वात् । तदाद सारदायाम्-- 

भिदयमानात् परादिन्दोरव्यक्तासा रवोऽभवत्। 

तत्राप्य कुष्डलोरूपं प्राणिनां देहमष्यगम् । ̀ 

वश¶त्नावि्मवति गद्यपद्यादिसेदतः ॥ इति ॥ 

गद्यपद्यादौत्यादिपदात् यावदहाक्यं Waa | 

waar atrfead— 

1सेच्छाणशक्रिघातेन प्राणवायुखरूपतः 

मूलाधारे ससुत्पत्रः UTA नाद उत्तमः ॥ 

सएव deat गीतः खाधिानविजभ्ितः। 

पश्यन्ाख्यामवाप्रोलि तध्वाद्भं शनः गनः ॥ = 

अनाहते बहितच्चसमेतो मध्यमोऽभिधः 1 

तथा तयोकू्गतौ विशदौ कर्ठदेष्टतः ॥ . ` 

1 कोमलकाव्यबन्वम्रयनाया यो सेटो नानाप्रवबन्धिः गौड azul पाञ्चालो कवितारौतिक्रमः aq 

Mee ब्टद्गारादिवररसबनग्वन योऽतिभेटस्तत्क्रमः। AULA hs यथा खानता वाचस 

कूजन्त तस्य एव वेखरोत्वम् aratafafa | यया देव्या च खा सगेच्छासपिभञ्चनेन जगतां जोबो 

 भायतेसा मूलाधारपद्यकहर प्रकाशते! प्रोहामदोप्रावलियखाः yates भवेक्तः॥ 

— ‘ 



२० षटचक्रनिरूपणम् | 

वैखवथाख्यस्ततः कर्टशौषेताखोष्टदन्तगः | 

जिद्वाम्रूलाग्र्टस्यस्तथा नासाग्रतः क्रमात् ॥ 
 कर्ठताल्वोकण्स्ः कर्टीष्टद्यतस्तथा | 

ससुत्वद्रान्यचराणि क्रमादादिचकावधि ॥ इति ॥ 

aa विस्तरेण । ङुरड लिनो ध्यानान्तरमाह अन्यत-- 

ध्यायेत् gw देवी सखयम्भुलिङ्गवेष्टिनोम् । 

श्यामां gai ufeeut खूशटिखितिलयाकिकाम् । 
विश्वालोतां ज्ञानरूपं चिन्तयेदू वादहिनोम् ॥ 

तथा-- त 

ध्यायेत् ae देवोमिष्टरेवखरूपिरोम् | 

सदा षौोडशव्षयां पोनोब्रतपयोधराम् । 
नवयौवनसम्पन्नां सन्पाभरणसूषिताम् | 
पूर चन्द्रप्रभां रक्तां सदा चच्चललोचनाम् ॥ इति ॥ 

रक्तामिति सुन्दरोविषये केयमिति शाक्नानन्दतरङ्गिनीकारः। agqag 
 सव्यैदेवताविषये एव कुरडलिनो रक्तवर्णल्वेन ध्येया न तु श्यासवरसलेन प्रायः 

सन्भेतन्ते सन्बसंग्रङे च कुण्डलिन्यास्तड्िदाकारत्र कथनात | 
TAT Hea a 

saa’ भवेदुष्णा चोष्णकाले च Taar | 
म्रतप्तकाच्चनाभासा श्यामास्तौ परिकीर्तिता ॥ 

इत्यतहचनाक्रान्तत्व ज्ञापितम् । न तु wiaat@ua सन्परणास्त- 
सामन्ञस्यमिति। चक्रमेदनात् gt ब्रह्मदारमध्ये कुण्डलोष्यानमाह 
कङ्ालमालिन्याम्- | 

 कोटिचन्द्रप्रतीकाशं परंव्रह्यखरूपिणीम । - 
चतुर्भुजां तिनेचाच्च वरामयकरान्तथा ॥ 
तथा युस्तकबोणाच्च धारिणीं सिंहवादहिनोम | 
गच्छन्तीं खासनं भोमां नानारूपघराकिकाम } इति ॥१०-११॥ 



षट् चक्रनिरूपरणम् | २१ 

तन्प्रध्ये परमा कलातिकुशला सुच्ातिसुच्छापरा 

निल्यानन्दपरम्परातिविगलत्पौयुषधाराधरा । 

ब्रह्माणडादिकटाडइमेव सकलं यज्ञासया भासते 

सेयं सीपरमेष्वरी विजयते निव्यप्रवोधोदया ॥ १२ ॥ 

aaa fay a frag लि न्यु समसूत्रपातन्धायेन SWART लिङ्गाय 

पञथचन्तस्ितां परश्क्गिमाद तन्मध्ये इति । AA; यद्वासया यस्याः शक्तया 

Sar ब्ह्याण्डादि तलाटादश्च भासते प्रकाशते सेयं श्रौ परमेष्वरौो तन्बष्ये 

खयम्धलिङ्घ कुण्डलिनीवेष्ट नो विजयते सव्धान् वणवन्तिनः wat ति्ठतौ- 

त्वधः । ता किञ्यता ? परमा अरघटनघटनपटोयसौ माया कलानादशक्तिरूपा 

कुण्डलिन्यमेदशरोरिणी । तदुक्तं णाक्तानन्द्तरङ्िखाम्- 

कला कुण्डलिनो संव नादशक्तिः शिवोदिता । 

तथान्यत्र-- | | 

तस्यो परि मनो ध्यायेत् चित्वलां ई-समािताम् । 

प्ररीपकललिकाकारां कुर्डल्यमेदरूपिणोम् ॥ इति | 

aat कालिकाखुतौ- | 

तस्या; शिखाया मध्ये तु अध ऊङेव्यवस्थिताम् | 

स Tal a शिवः शूरः स एव परमेश्वरः ॥ 

सएव विष्णुः सप्राणः स कालाग्निः स चन्द्रमाः।. ao. 

इति कुण्डलिनीं ध्यात्वा सव्यैपापैः प्रमुच्यते ॥ इति ॥ 

(१२) aga दइति। तखाः कुण्डलिन्या मध्ये परमा कला स्ते पर परमात्ान जोयते 

gaat इति प्ररमा अत्यथं कुशलं यतः सातिक्ुशएला | Maal यतस्तदा मध्य परा पश्यन्तो, 

मध्यमा वैखरी समाधिर्पा नित्यं खानन्दपरस्परा यस्याः सा TAT | अत्यथविद्यज्माखेव लंसत् 

प्रकाशत टोधितिस्तेजो wat: बद्या्डख आट्कटाहपय्यन्तं FUT कलाया भासया सकल 

quad | यद्वाशरीरखापि बह्यार्डसं न्ना “ages ये gat: सन्ति ते हि सन्ति कलेवरे" इति 

 प्रामाखिकोक्कततात्। सेयं suc विजयते जयतोल्यघेः। निव्यन्नानखोदटयो यतः | 



22 षट् चक्रनिरूपणम् । 

ध्यातवैतन्भूल चक्रान्तरविवरलसत्कोटिसुव्धप्रकाशां 

वाचामीशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सव्व विद्यादिनोदौ | 

ad तश्च fas निरवधि च महानन्टचित्तान्तरात्सा 

वाक्यैः AANA: सकलसुरगुरून् Aaa शु्भशौलः ॥ १३ ॥ 
> भ नि ना नि भनक ५७७१ 

तस्याः शिया मध्ये विवललयस्योड व्यवस्थितां परमां कलां नादरूपा 

मित्यथः। इति ललितारदस्यकारः । अतिकुशला रुटटिरग्पारनयोस्यता - 

रूपक एलवतोत्यथयः । नित्यानन्दपरम्परेति। निव्यानन्दात् परम्परा पर- 
परक्रमसम्बन्धो यस्या इत्यथः । ततश्च नित्यानन्दो निर्गुणं ब्रह्म तस्मात् 
सगुणाविभौवः सगुणात् शक्तिः शकतेनादः नानादिन्दः विन्दो; क्ुख्ड लिने 
कुण्डलिन्यवा न्तररूपेयं चित्वलेत्ये व॑प्रकारेण नित्यानन्द्परम्परेति भावः | 
यद्वा नित्यानन्द्परम्रातिविगलत्पौयुषधाराधरेत्येकविरेवणम् । नित्या- 
नन्दात्प्ररम्प्ररया नित्यानन्दात् परं fae: तत्परमान्नाचक्रं aut विण्द्चक्र 
एवं क्रमेण Bara ्रलिविगलन्तौ या पौयषधारा सा frat wea 
यया Vat: सखष्टमन्यत् ॥ १२॥ | | 

Wart कुणडलिनोचिन्तन फलमाह ध्यातैलदिति । मलचन ति “्तूल- 
मावास्पटकाना मूलाधार ततो fag:” इति वचनात् सूलाधारचक्र तश्यान्दरे 
मध्यं यददिवरं गह्वरं तस्िन् लसत्कोटिसयप्रकाशानिलर्थः सवालसुरशुरू- 
निति । “सिंहगार्हलनागादययाः पसि खष्टाधवाचकाः” SAAT सुरशुर्- 
वत्तिनः गुरुशब्देन Yer बरह्मविष्छुशिवादयः प्रतीयन्ते! ततश्च तदादि 
द्वान् सवतं स्तवादिवाक्येस्तोषयतीव्यर्थः | सखष्टमन्यत ॥ १२ ॥ # व्र 

(१३) ध्यात्वेतदटिति | एतत WSS Ta ध्यात्वा नरः एवमेवं भवति तक्रमेखाह--वाचा- ant नरानानिन्द्रत॒ल्यः ससा सव्य विद्यापिनोदटो च भर्वति | ae नित्यैव Rice निरवधि 
अहनिश्मेव महानन्द OFT तदधिन्ताविशिष्टः अन्तरात्मा TQ एवं भवतोव्यथंः। एतत् कोटं ? TAMIA कोटिष्ट्यानां प्रकाशो यख तन्तथा) सजन काव्यप्रबन्धं वाक्त सकल ` “SUE Gas: सन् सेवते वाकपतिसडयो wader: [ [ अत्र मते gafafe पाठः |] 7 
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सिन्दूर पूरश्चिरारुणमद्ममन्यत् 

सौषुश्रमध्यवटितं ध्वजमूलदेशे | 
= = ao ` 

अङ्गच्छटे; परितं तड्दाभवणं- 

ata: सबिन्दुलसितैश्च एुरन्दरान्तेः ॥ १४ ॥ 

तद्ये महावाक्याथनिणयः | मूलाधार चक्रं aged wat वशषस 

दति ख्णंभचतृव्वणयुक्लदटलकणिकायां धरामर्डलं चतुष्कोणं अ्टशूलाहर्त 

पीतव तम्मष्याघीघधरावोजं चतुभजं रेरावतारूढ wlaat वच्हस्तं चतु- 

भुजम् 1 धरावौजविन्दुमध्ये श्िशुरूपत्रह्मा Wat: WUT दर्डकमण्ड- 

स्वत्तसुचाभयदस्तः चतुम्युखः | तत्कणिकायां रक्रपद्यीपरि चक्राधिष्टात्ती 

डाकिनोशक्तिः रक्रवी चतुर्भजा शूलखद्राङ्गखद्गचषकदस्ता । afar 

मध्ये विदयदाकारविकोणं ae कामवायुः कामवोजच्च रक्तवणम् । तदुपरि 

qaafag: श्यायवशः। amg कुण्डलिनोशक्िः सारईदतिवलयाकारा | 

agg farm चिव्कला दण्डा कारेण स्थितेति ॥ इति प्रथमप्रकरणम् ॥ # ॥ 

सूललाघधारचक्रं निरूप्य खाधिष्ठानचक्रं निरूपयति सिन्दूर रपूरेत्यादि पञ्चभिः, 

प्रथमस्यायमधः | ध्वजमूलदेशे लिङ्गमूलस्थाने अन्यत् अधारचक्रभितं 

खिन्टूरपूररुचिरारुणपद्मं सिन्दूरस्य पूरणेन यथा मनोद्धररक्तवणं तद दरक्ञव ण- 

पद्मं ara इति क्रियासमाहारेणान्यः । we विशेषयति सोषुम्नमध्यघटित- 

मिति। सुषुम्रानाडौमध्ये fafad तथा spac: परित षट्पत्रयुक्तम् । ` 

पुरन्दरान्तेरिति। पुरन्दरो लकारः तदन्तेवादस्तन वभमयरलेति षड्भिः 

तडिदाभवरैंदेलवत्मरिल्वतः तेन दलावच्छढे वण्योगः प्रतीतः | वन् 
नान scheint 1 गीषे 

` (१४) खिन्द्रेति। अन्यत् स्वाधि्ठानाख्यं लिङ्गमूलसमदेधं अस्तं सुषम्नामध्यवटक्भूत 

 खषुम्नाशब्टात् are दन् इति कंचित्) तष्य वस्तुतस्तु सुषुम्नाया इद् जद्यनाद्यादि cag 

पदं तखेदसित्य्ये चण कीदशं विन्दररुचिरतया दक अरूणवणम् | युनः कोटशं ? mye: 

 प्रड़द्लैराटतम् | कटेः १ afefertar वर्ण येषां तथोक्लीः । रन्द्रो लकारस्तदन्तेः विन्द्ना | 
ACA 

५ ।  भपरिलिसितेरेवश्भतेरेलेशव्िधः। एतेन बण्णनां सव्वेपद्यषं टलमष्यवरस्ित्मायातम् | 



२४ षट्चक्रनिरूपणम् | 

तस्यान्तरे प्रविलसदिशदप्रकाश- 
मस्मोजमण्डलमथो वरूणस्य तस्य | 
अचन्दुरूपलसितं शरदिन्दुशुभं 
वङ्गारवौजममलं मकराधिरूढम् ॥ १५ ॥ 

ना 

विशेषयति सविन्दुलसितरिति | बिन्दुना सह वन्तमाना; सविन्द्वः लसिता 
प्रकाशिताः। सविन्दवश्च ते लसिताख्ेति तैरित्यधैः ततश्चात्र विरष्य- 
विगेषणभावकल्पने  विशेषणौभरूतविन्दौ लसितत्वकारणत्वम प्रतीयते | 
“सुरापः पततोत्यवर कन्तृविशेषणसुरापाने पतनकात॑त्नवदिति | यहा विन्टूनां 
ससितं विन्दुलसितं विन्दुप्रकाशः तेन सह वर्तमारौ; बादरिः ॥ १४ ॥ 

एतत्पञ्चकरिकायामम्पोजमर्डलस्ितिमादह तस्यान्तरे इति । तस्य 
पद्यस्य अन्तरे मध्ये अ्भ्भोजमण्डलम् अर्भोजाकारमण्डलं प्रविलसत् प्रका 

नम् | तत् किम्भूतं १ विश्द्प्रकाशं शुक्तवरम् | पुनः किग्धतम् ? अदन्दुरूप- 
सलसितम् अदैचन्द्रयुक्तभित्य्थैः। इदं जलमर्डलं तदाद सारदायाम्-- ` 

अभ्भोजमस्मसो भूमेखतुरसं सवच्रकम् । ` त्यादि | 
एतन्मर्डललच्ण माह UAE: | अश चन्द्र॑ छता तदुभयभागी सरोज- 

दयं कुशात् तदुक्तमाचार्ययैः | अलोपेतान्दुमदिम्बमिति। मर्डलमध्ये 
वरुणवौजस्यितिमाह अधो इति । तस्येति जलाधिष्टाठत्ेन प्रसिदस्येलर्थः | 
मकराधिरूटृमिति | पाश्दस्तच्च तरा -- 

: # 

(१५) terre इति । तख पद्मख सध्ये अम्भसि जातं वरूणस्य मर्डल माते | अथो Ue 
सम्भावनायाम् | ated र प्रकर्णेण विलसत् निम्लप्रकाशो यस तत्तथा | AUT वरुणस्य अर्न्द्- 
‘ety लसितं मनोन्नम् gata वङ्कारवीजम अमलं निनग्द्रूलशरञ्न्द्र दव qa) wacify- 
Se मकरो जन्दुविशेषः aterc दति ख्यातस्तट् चिदु क्तरि क्तः, अतरएव अम्मोजमर्डल- 
‘wig कमपि मणिपूरे द्रति शङ्कराचार्खन्ञोकस् मही धारे इत्यन चाचपपत्तिः तत्त तदमव 
सायिभिः प्रतिष्यातव्यम् | वयन्तु तन व्यस्तसमस्ततया व्याख्यां नमः ॥ 



षटचक्रनिरूपणम् | | २५ 

 तखाङदेशकलितो हरिरेव पायात् ` 
नौोलप्रकाशरुचिरभरियमादधानः 

पीताम्बरः प्रथमयौवनगर्व्वधारौ ` 
 शरीवत्सकौस्तुभधघरो धतवेद्वादः ॥ १६ ॥ 

[ 

तदन्तर्व्वारुणं asi श्वेतं मकरवाहनम् | 

 पाशदस्तं ache दरिं श्यामं चतुर्भजम् ॥ इति ॥ 

श्रयं वरुणवोजसररूपो वकारो यवर्गौयः quigaum भूतलिपिमन्ते च 

तदकारस्यैव यलवर्त्वेनाभिघानात् | WAT ॥ १५ ॥ 

वरुणवोजस्याद्धः विष्णुखितिमाह care इति। अङ्कः वौजमस्तकस्य विन्दु- 

मध्ये धरावीजविन्दौ ब्रह्मणः स्थितिदभेनादतव्रापि तथा दृष्टपरिकल्यनान्यायात् 

ud वच्यमाणं स्यत नोष्यम् | कलितः fera इत्यथः । नोलप्रकाशरुचिरखियमा- 

दधान इति । नीलज्योतिषां या मनोज्ञा शोभा तां दधानः Tae: तेन नोल- 

सेजःपुल्ञगरोरोति यावत् | ओौवत्सकौसतुभधर इति, तद्यानमाह गोतमौये-- 

argu हदये रलं सय्धायुतसम प्रभम् । 

तदघो.वनमालाच्च चन्द्रायुतसमप्रभाम् | | 

कीसतभोद्ं च ओोव्सच्चन्द्रायुतसमप्रभम् ॥ इति a 

हरिस्ते wears तन्तान्तरे- 

पाश्यदस्तं ACE च हरि श्यामं चतुभजम् | 

शड्गचक्रगदापद्मधारिणं पीतवाससम् ॥ इति ॥ ee 

पाशहस्तं “वरुणम्” इति पूर्व्वेणान्वयः । अन्यत्र “पोताम्बरं शन्तसूततिं ` 

` वनमालाविभूषितम्” इति मूलाधारे days ब्रह्मणः खितिदशनादतर Test 

परि विष्णुधिन्तनोयः ॥ १६॥ : ४ 

(१६ तखाङ्क दति । तख बीजख क्रोड़रेयल सितः हरि विवष्णः तिभूवनं पायात् । कोटशः १ 

` नौलप्रकाथां मनोन्नां कान्तिस् ated) Were, प्रथमयोवनगव्वस् उद्रेकं wy शौोलमख ` 
= | तथोक्तः 1. चीवलसचिज्कं कौसतुभद्वः दधातीत्ययः | Ware aT ea बेन सः तया ॥ 



२६ घट्चक्रनिरूपणम् | ` 

ata भाति सततं खलु राकिणौ सा ` 

नीलाम्बजोदरसदोद्रकान्तिशोभा । 

नानायुधोदयतकरलसिताङ्गलच्छी- | 

िव्याम्बराभरणभूषि तमत्तचित्ता ॥ १< ॥ 

सखाधिष्ठानाख्यमेतत् सरसिजममलं चिन्तयेदयो मनुष्य- 

, स्तख्याृङ्रदोषादिकसकलगरिपुः aad aqaa | 

 योगौशः सोऽपि aremafafacad भानुतुल्यप्रकाशो- 

“Wel: पद्यः प्रबम्पव्विरचथति सुधावाक्यसन्दोहलच्पीः ॥ १८॥ 

. रएतत्मद्ये राकिणोश्क्तिखितिमाह। अचेषेति wear राकिणौध्यान- 

विज्चेषम्राह-- : . ` 

Wat TAMA डमरुकरयुतां तोचए्टद्ध वहन्ती - 
qui रक्ततिनेत्रां कुटिलसविलसहन्तदंट्रप्रभाभिः | 
etait तां Sadat दितयकमलगां रक्तधारेकनासां 
Vara सक्तचित्तामभिमतफल्लदां राकिणी चिन्तयेत्ताम् ॥ 

श्रत wart राकिश्याः खितिदशेनात् asa रक्तपद्यान्तरोपरि षट- 
ष्क्तोनां सखि तिरितिः बोध्यम् ॥` १७ ॥ | | 

खाधिष्ठानपद्चादिचिन्तनफलमाद खाधिष्टानाख्मिति | तदुक्तं-- 
स्वशब्देन परं fag स्वाधिष्ठानं ततो विदुः ॥ इति ॥ 

~~~ तानिमे पोको i ' 

(१७) weata | saa पद्मो खल् निथितं सनधैरेवसखय प्रसिद्धा राकिणी आस्ते) नोलप्द्म- 
` खोटृरतल्यशोभा TET: नानास्तेणोद्यतकर प्रकाशमाना शोभा यखाः सा तथा | दद्व्याम्बरा- 
SECA रूषिता च सत्तं चित्तं यखखाःसाचङ्ूतितथा॥ | ध 

(१८) स्नाधिानेति 1 एतत् सखाधिणनाख्यं सरसिजं. यो खनीन्द्रश्विन्तयेत् तखा्द्धाराटि- 
टोषष्ट्पसकल्रिपव न्नानप्रतिबन्वकत्वात् श्रद्धन्नानपरिपन्थिन तत्न्तख्ेनेव च्च छा.भवन्तोतिः। 



षटचक्रनिरु प्रणम् | 
२७ 

Ale नाभिमूले दश्दललसिते पूण॑मेघप्रकाशे 

नौलाम्मोजप्रकाजैरुषहितजठरे डादिफान्तेः सचन्द्र । 
ध्यायेदेश्वानरस्यासणमिदिरसमं मण्डलं तत् विकोशं 

“~ | = # ("र 

तदादे खस्तिकास्येस्विभिरभिलषितं तव as: खवोजम् ॥१९॥ 

चदृद्कारदोषादोत्यादिना कामक्रोधादयो Wea तेन कामादिषड्रिपवः 

चीयन्ते इत्ययः । मोदाहततिमिरचये इति दुनिवाध्यमोहान्धकारसमयूहे 

इत्यथ; | ततश्च मायामोहरूपान्धकारनाणाय ज्ञानरूपस्यमाप्रोतीति भावः | 

सखषटमन्यत् ॥ १८॥ ॥ 7%, क 

तदथं महावाक्चार्धनिणयः । श्वाधिष्टानचक्रं सिन्टूरवणःषड्दलं 
तडिदाभसविन्द वभ मयर ल इति षडवर्णयुक्तदलम् । तत्रणिकायां मध्य- 

स्थलाईचन्द्रयुक्ताष्टदलपद्माकारमम्भोजम ण्डलं GRITA | THA वं इति वरुण- 

ast मकराधिरूटं पाशहस्तं ततक्रोड विश्णुगरुडोपरिखखितश्चतुभजः शड्चक्र- 

गदापद्चधारौ पौलास्बरः बनमालामौवव्सकौसुभघारो Fran; । पद्मकणिकायां 

carafe रकि शक्तिः श्यामवर्णं aqua शूलाजडमर्टङ्कघरा चिनेत्ा 

कुटिलदंष्रा ured शएक्तान्ररक्तधाराभिलाषिणौति ॥ इति दितौयप्र कर णएम्॥*॥ 

मरणपूरचक्रं निरूपयति तस्यो्धं इत्यादितिभिः। तस्य खाधिष्ठान- 

पद्यं Heng ९ अमलं निम्यैलम् ] स योगौ शश्च wala) मोहाद तान्व कारचये भालुतल्यप्रकाश 

भवति। awe: संस्कुतया वाचा wz sande: नानावरणीदिभिः अष्टतायमानकाव्य- 

ayy faa विरचयति ॥ - | | 

(१९६) aang दति । aaugqerg afrge दश्टल कमले ललिते aaa Gwar दव 

प्रकाश्ये यस्य TIAA पद्मे वैानरस्य az: लिकोणं मर्डलं ध्यायेत् | कोणम् १ अ रुणद्छेय्य यो- 

ara पुनः ated? aang लिको णस्य afe: fate खस्ता ख्य रभिलषितं, aaa वद्धि 

372: खयोजम अस्ते, साचुखारो रेफ cfs) मदो fears? नोलाम्भोजख प्रकाशो 

` येषाम् एवम्भूतेः Tag: डकारादिफ़कारान्तेर्प्रहितजदर एतेवणेरुपशोभितज् ठरे उपख्ित- 

मध्ये cera a शङ्करमते ^टश्दल-ल लिते“ इति पाठः। ¢ 8 ue 



रट षट् चक्रनिरूपणम् | 

ध्यायेन््रेषाधिषूढटुं नवतपननिभं वैद बाद्रञ्ज्वलाङ्गं 

dene सदरमूर्धिनिवसति सततं शुदसिन्द्ररागः | 

भस्प्रालिप्राङ्गभूषाभरणसितवपुच्चु रूपी चिनेवो 

लोकानामिष्टटाताभयलसितकरः रुषटिसंहारकारौ ॥ २०॥ 
aia veerastmamimmad! = 

wan: । दश्दललससिते इति दशदलै्लसिते प्रकाशिते ` पञ्चे इति Ao 

ug faut? पूणमेघप्रकागे कछष्णवे । तथा डादिफान्तेःडटणतथद. 

धन प फति दश्वणरुपरहितं ya जटरं मध्यं यस्य तद्रूपे इत्यथः । सचन्द्र 

रिति। wastes: युगलाध्ववाहिलादिन्दुश्च ताभ्यां सह वन्त॑मानैव्यरे- 
रित्यथैः | वैश्वानरस्य awit अरुणमिहिरसमं वालावांसटट मि वधेः | 

सस्ति काख्येरिति “afaa नाम vagy विदिग्तचतुन््तं र्खादयमि"ति | 

राघवभटरोक्तं तम्रकारस्िभिः खस्तिकः चिकोणावच्छटे अभिलषितसमिल्यथेः। ` 

अत्र afsnwa बद्िवोजं रं ॥ १९. ॥ ` 

ध्यायेदिति) भस्मालिक्राङ्भूषाभरणसितवघुरिति भस्मसेपनाङ्भूषा- | 

भरणाभ्यां शुक्तौक्लतदेह इत्यथः । ष्थायेन््ेषेति । ध्याने विशेषमादहान्यत-- 

मेषस्थ waaay wage स्मरेत्ततः ॥ इति | 

विशेषानमिघानादन्यहस्तदये. amit चिन्तनीयौ ध्यानान्तरे तथा ` 
वो | ! ~ | ~ ` | दशनात् | लोकानामिष्टदाता बरदातेव्यथे; । अ्रभयलसितकरस्तेन वराभय- ` 

-धारोति ata: |) va हषोपरि रुद्रो ध्येयः । स्ष्टमन्यत् ॥२०॥' | 

Re) प्थावेदिति। बद्िवीजं ध्यायेदिति पूव्ै्लोकेनान्यः। ewe? मेषं अचिरद् | 
भातःक्रालोनसहन्य्यं चतभिर्व्वा्धभिरुच्वलाङ्गम् | ay Aaa रुद्रमूसतिनिव्रसति | 
सततमेव | RET १ शुङ्धतिन्द्रखेवर रक्गाकारो यदय | भसलिप्रमेबाङ्कभूषाभरणं तेन प्रकाश | 

 वपुखग्य Baa: Alf Fath यख सतथा। विलोकबासिनामभौषटदटाता अभयलसित- | 
करः BE: सद्ारकारो च | 4: | 



त्रट् वक्रनिरूपणम् | २९ 

aaa लाकिनो सा सकलशुभकरौ वेदबाद्भव्नलाङ्ग 

WA पौ तास्बरादौव्विविधविरचनालङ्कता मत्तचित्ता 1 

ध्यातैतन्नाभिषंयं प्रभवति नितरां teat पालने वा 

वाशौ तस्याननाज्ञे निवसति सततं ज्ञानसन्दोहलच्छौः ॥ २१ ॥ 

 . अत्रास्ते इति | विविधरचनेति विविधेन सणिसुक्तादियोगैन चितविचिव- 

azaa विरचना यतर ताटशमलङ्कतं यस्या इत्यधेः | यद्वा विविघविरचनया- 

sag Waa धाते ate: । अरत लाकिनोध्यानविशेषमादह-- 

नौला 2h fara चिनयनलसितां दंष्िणोसुग्ररूपां 

aa शक्तिं टधानाममयवरकरां दत्तवामे क्रमेण | 

ध्याता नाभिस्यपञ्चे टणदलविलसत्वणिंके लाकिनों तां 

‘giant मौररक्ताखकददयवतीं चिन्तयेत् area: 

 नाभिपद्मचिन्तनमाद ध्यातैतदिल्यादि | नाभिपद्मं मरिपूराख्यम् | “aera 

afwatsd मणिपूरं तथोच्यते” इति मौतमोयात् । अन्यत् स्पष्टम् ॥ २१ ॥ 

तदयं महावाक्याथनिणयः । Whos भेघवण्द्दल तद्वद | 

नोलाभसविन्दुडढटणतथदघनपफ इति दश्वण्युक्त तव्णि कायां 

त्रिकोणाकारं चिकोणवद्दिः afaatga रक्तवणं वह्किमण्डलम् | aS २ 

ofa वद्किवीजं वक्तवणं मेषाधिरूढृं चतुभज वच्रशक्तिवराभयधरम् | ततक्रोडे 

az, तषारूढटो रक्तवर्णो fryst AMAA भस्मल्ेपनश्क्तामरणाभ्या 

(२१) अत्रास्ते द्ति। Bate खा प्रसि लाकिनी आस्ते) कीटो? सष्वषामेव शुभ 

` करी! चतुर्भिव्वाद्धभिरुच््वलाङ्खो ग्या मवरं पीतवस्राद्यौय नाना विरचना तया ऋलङ्खता। | 

मन्तं चित्तं यस्याः सा तथा! णतन्नानिपद्मं मिप्ररकाख्य ध्यातः इत्यचः | खुंहारपालने च 

 भ्रमवति समर्थो भवति! तस्छाननाजञे खततभेव art विलसति । Sew ? न्ञानसमूसप्रा्च 

| तेन बद्धदिष्णुश्िदुल्यो. भव तोत्यथः । 



२० षट्चक्रनिरूपणम् | 

निः | दुः 9 9 ¢ 

qale हृदि पड्जं सुललितं बन्धूककान्लुज्नुलं 

कादैर्हादशवरकेरुपहितं सिन्दूररगान्वितेः । 

नानानाडइतसंज्ञवां सुरतसरू बाञ्कछातिरिक्प्रदं — 

` AAI TA, AEST षट्कोणशोभान्वितम् ॥ २२ ॥ 
५ ११५८५५११ १८....०१०१९५॥ 

शक्तीकतदेहः awe: | पद्मक णिकायां रक्तपद्मोपरि लाकिनीशक्ति; Pagal 
विवक्ता विनेता . चतुभजा : वच्वश्क्यभयवेरकरा Mie रक्तयुक्तखेचरान्- 

मांसाभिलाषिणोति ॥ इति ढतीयप्रकरणम ॥ # ॥ 

दि पङ्जं निरूपयति तस्योह्ं इत्यादि षड्मिः'। हदि ogafafa । 
waar पङ्कजं हदि ध्यायेदिति क्रिधाध्यादारेणन्वयः । ` सुललितं afer 
मिल्यथेः | aiff; कखगघङ्चदछजभाजयटट इति इाद्श- 
व करिति बोध्यम् । तैरुपहितं युक्तमित्यर्थः । नाम्रानाहतसंज्ञकमि ति , 

` शब्दब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतस्तव् दृश्यते । ̀ 
“ `: ` अनाहताख्य पद्यं तत् सुनिभिः परिकीत्तितम ॥ ` 

इति वचनाद्नाहतनामपद्यमिति aaa) यतः Blas कल्यतस- 
सखरूपमतो बाज्छातिरिक्तफलप्रदमिति हेतुगभविरेषणमिति भावः | तत्मद्य- 
कशिकायां वायुमण्डलखितिमाह वायोरिति ॥ २२ | 

५५४ च * : ‘ 
ध 1 4 ‘ RT etree 

१ 

(९२) त्योश्चे इति। तख प्द्मख ag हृटि सुललितं मनोरमं नाम्ना अना तसं TH 
 पद्ममास्ते। कौटशम् ? बन्ध् ककान्तिवदुच्छ्च लं सिन्द्रराग द्व fy: ay: ककाराद्यैः ठकारान्तै- 
इ दशस ख्यक वहू ल्मध्यवर्तिर्भिरुपशोभितम्  -पुनः कौेदशस् १ सुरत 

व्राञ्छातिरिक्गप्रदं वाज्द्रितिखाग्यतिद्टादीति तत्तथा । ५.५.१६ 
 ' ` जयन्ब्ाव. Rasa पूण वाच्छितफलद्ा तारः, अयन्तु तदतिरिक्तं मोचं फलद्च टरातो- 
| अनव .सण्डले वायोम््र ण्डलं पिते । Rede > धमसटशयम 1 पुनः कोटस् १ षटकोख 
कोणख या शोभातया अन्वितम् | [ रतन््ति “सिन्द रागाश्चितेः दति पाटः।] 

कत्प्ट्टच्चस्तम्ल्ट्यं अतो 



षट्चक्रनिरूपणम् | २१ 

THA पवनाच्रच्च मधुरं धूमावलीधृसरं ` 
ध्यायेत्पारिचतुष्टयेन लसितं क्ष्णाधिरूटुं परम् 

aaa करूणानिधानममलं हंसाभमोशभिघं 

प्ाणिभ्यामभयं aq विद्घल्ञोकवबयाणामपि ॥ २३। 

अतास्ते खलु काकिनी नवतडित्मीता विनेचा शुभा ` ~ _ 
सर्व्वा लङ्लरणज्िता हितकरो सम्यग् जनानां सुदा । 

स्तैः पाशकपालग्रोभनवरान् संबिथती चाभयं 
, मत्ता पृणंसुधारसाद्र हृदया कङ्लंमालाधरा ॥ २४ ॥ | : 

वायुमण्डलमष्ये वायुवौजमादह awe इति । ̀  पवनात्तरं -यं इति वीजं 

मधुरं मनोहरम्. ।-घमावलोधूसरमिति | घुमरेखाठतदेहत्वात् धूमधूस्रवण- 

fafa wma छष्णाधिरू्टमिति कष्णसाराधिरूट्मित्यथः । ̀ वरुणस्ते 

पाशद्ैनादव्र रवयुहस्तेऽङ्शो ध्येयः ! वायुवोजमष्ये ईशखितिमाह ane 

दति खष्टम | waa शिवस्य तिनेतं शिवस्य चिनेतलादयं fads) एवं 

भ्बैवेयाङ्दद्ारनपुरयुतं Maat चिन्तयेत्” इत्यादि कन्डान्तरोक्तष्वानप्रास- 

चौमास्बरल्सौश्यस्य |. एवं “कान्तं कान्तशशाङ्कोटिकिरणं प्रोद्यकपद्- 

उ्यलम्” | दति nF 

aq कर्सिकायां काकिनीशक्तिखितिमादह अत्रास्ते इति । wat 

(aa) तन्ये द्रति. तस्य . AUT’ मध्ये पवनान्तर .वायुवोजस् | aque वोज 

सच्यते। एतत प्रकारः ay मण्डलं तस्येव वौोजमिति दृष्टत्वात् | कीटशम् १ सघुर हृदयङ्गमम् | 

पनः Mtewa १ दीपकश्लिकाकारः जौवात्मसम्बज्विनो या Walaa तया HATA | पाणिचतु्टयन 

लसितं रुष्णालजिमा सिद ut were ual det ध्यायेत् 1. तत्र वायुमण्डले ईश Tar 

सिधा नान यद्य wand खूलपाणेव्वुरास्ते | कौटशम् ? करूणावारिभिखद्छपम् असल fat 

` साभ खरं इब शोभा ae । पुनः कौदशस् 7 पारिम्यां TAT अभय .वरञ्च लोकल्रयाणा- ` 

 -मपि.विदघत्! तेन्यं ahs wererfefatreta te Saki tates | 

“3 (२४) ware aft, अतेव wa खल निश्चितं काकिनौ eat are | नतनविद्यटिवि 



३२ षट्चक्रनिरूपणम् । 

एतन्नीरजकर्णिकान्तरलसकच्छक्तिस्िकोणाभिधा 

विदयुत्कोटिसमानकोमलवपुः सास्ते तदन्तगतः | 

वाणाख्यः शिवलिङ्कोऽपमि कनकाकाराङ्गरागोल्नुलो- 

मौली सृच्छबिभेदयुङ्मशिरिव प्रोल्लासलच्मालयः॥२५॥ 

्रखभावखा सबलितभावा | पृषेसुधारसादहृदयेति । पूणः wad: ठसि. 
जनको यः सुधारसस्तेनाद परोपक्षाराभिमतकोमलं दयं चित्तं यस्या 
इत्यथः | यदा पूणंः पूणणनन्द्जनको यः सहस्र दलकमलान्तर्व्विगलितपरमा- 

सखतरसस्तनाद्र परमानन्दोत्फुल्ञशिथिलं इदयं यस्या इत्यर्थः | अन्यत् स्पष्टम् | 
` ` छष्णाम्बरपरोधानां नानाभरणभूु षिताम् | 

ध्यायेत् शशिमुखी नित्यां काकिनौं मन्सिदये ॥ 
इति ध्यानप्रासक्लष्णाम्बरत्वमस्या बोध्यम् ॥ २४ ॥ | a 

 एतत्पद्मकणि काम्ये चिकोणं निरूपयति एतदिति । चतिकोणाभिघा 
 विकोणक्षार शक्तिरिलनेन ति कोणस्याधोसुखलं न्नापितम् । सा we 

इत्यन्वयः | एतचिकोणं वायुवोजस्याधोदेशे। तदादान्यत-- 
 ततक्रोड़ देशं तदधस्िकोणे वाणएलिङ्लकम् ॥ इति ॥ | 

वाणाख्यलिङ्ग विशेषयति मौलौ सूच्छविभेदः। -भिवलिङ्गमस्तकेऽै- 

पोतवस्णं | alfa नेव्राि wer सा| शुमाशुभदायिका, सव्वालङ्ारराटता, Bet रपे 
नानां सम्यक्प्रकारेण ह्ितकरी। wafise कपालश्छूलशोभनवराभयानु संबिश्चती। 
भचा उन्मत्ताः कड्ूमलमालाधरा अस्थिमाल्यघरा 

५) णतन्नोरज इूति। रतलमद्कर्णिकान्तरप्रकाथात लिको्ाभिधा शक्तिरास्ते। 
` प्रसिङ्तात्सेति। तदन्तर्गता सतो स्तं इतिं सम्बन्धः| यदा स एवं शिवः अन्तमतो यखाः सा | 
तेथा |. wear: शक्तेः सौलावुपरि वाशणाख्य शिविलिङ्गकः.खुमास्ते। स्तरण कारोग्णाङ्गरागेणोच्वलः ` 
MEI विशेषभेदं युनक्तीति ।. caw afafca | घनः कोटः ? प्रोदामलच्छप्रालय 

 खच्छभदृकत्वात् तखाः शक्तेरेव प्रश्ोदहाममश्रियः तत्लालय दूति । [aa मते WETHS RATT 
लयः. पाठः] ee ea a (1 



षट्चक्रनिरूपरटम् । २२ 

ध्यायेद्यो हदि पङ्कजं सुरतसं शव्वस्य पोठालयं 

देवस्यानिलदहौनदौपकलिकादंसेन सं शोभितम् | 

भानोश्रश्डलमश््डितान्तरलसत्किद्धल्कशोभाधरं 

वाचामौश्र ईप्वोऽपि जगतां रक्ताविनाशचे चमः ॥ २६ ॥ 

चन्द्रविन्दुयोमात् तदिन्ुमध्ये शन्यरूपो विभेदग्िटरं तेन ga इत्यथः तदाह 

यदहा-- [र | 

तिकोग्णन्तव्धाण्लिङ्ग कनकाभररैयुंतम् | 
AQUA देवं मध्ये Tatas परम् ॥ इति | 

मध्ये रक्ताश्चजमिति BUNT कण्िकिाधोदेरे ऊद्धमुखरक्व णद लपञ्च- 

fama: । एतत्पद्योपरि मानसपूजा काया | तदुक्तं यथा-- 

 तन्बष्येऽष्टदलं रकतं ततर HAAG तथा | 

` इटदेवासनं चारुचन्द्रातपविराजितम् ॥ 

तथा-- | | 

नानापुष्यफलैर्ुकतं मज्ञुवाक्पच्िष्णेभितम् | 

इत्यादयभिधाय 

तत्र ध्यायेदिष्टदेवं तत्तक्ल्योक्तमागतः ॥ दति ॥ 

अलं विस्तरेण प्रकतमनुखरामः। वाणलिङ्गमस्तके विन्दुप्रकाशष्टान्तमाडइ 

afufafa 1 यथा सरन्रमरिप्रकाशस्तथा शिविलिङ्गोपरि विन्दुप्रकाश 

इति भावः! भोद्लासलच्छयालय इति प्रोल्लासः कामोहमः तच्चटोभायुकत 

इत्यथः ॥ २५॥ . - ॐ 

 इत्पद्यचिन्तनफलमाडइ ध्यायेदित्यादिदाभ्याम् | wars: यो जनो हदि 

eee 
CCL ~

 

(९६) ध्यायेदिति. यं एतत् पद्मं कल्यषटत्ठल्य दि ध्यायेत् सः एवमेवम्मवति | - वाचा- 

 भीश्वरः टद्स्यतित्ल्यः जगतामोखरः रच्चाविनाशत्तमञ्च अयात् जगताम् । कोटरं? WAY STS 

Lo 



३४ TEVA ASAT | 

पङ्कजं waa स जनो वाचामौश्वयो हदस्यतिसमो भवति एवं aaq ईश्वर 

इत्यादिप्रथमान्तेन मवति क्रियान्वय बोध्यः 

अच पञ्चकर्णिकायां हंघरूपजौवावमख्ितिमाह अनिलदहोनटौपकलिका- 

aq संणोधितभिति। वायुरदिता या दौपकलिका dazndaa संशे- 

भितमिल्यथेः। ततश्च पद्मकणिकायां वाताडतिरहितस्िरतरदोपशिखा- 
 कारदंसरूपः जोवामा aaa इति ara: 

एतत्शिंकायां सूगधमण्डलस्यितिं ज्ञापयति । भानोगरडलमण्डि- 
तान्तरलकिच्ञ खणोभाषरमिति। भानोग्मर्डलेन मर्डिता भूषिता 

ये अन्तरलसन्तः कशिकामध्ये प्रकाशमाना; किच्ञल्काः केश्राः अथवा 

याः किच्लल्कभशोभास्ताघारयतीत्यथेः । अत्र भानुमण्डलमर््डितल्वं कि्ञ- 

ल्कविशेषणं नलत्वन्तरविशेषणं ama wafaq प्च किच्ञल्कशोभाधर- 

लाद विशेषोपादानं व्यथं wal भानोख्र्डलसख्डितितल्विशेषण- 

वििष्टले तादृश्विर्थिष्टकिञ्ञल्कानामन्यत्रासच्वात् तदुपादानं साथकमिति 

एवञ्च भानोगशण्डलस्य कणिकारूपकत्रे तत्तेजसा सर्व्वेषां किद्रल्कानां 
शोभाधिक्यरूपमख्डिततं सश्भवति न त्वेकदेशस्ितले | 

ततश्च तत्वसिंकायामादौ क्शिंकाव्यापकं वायुमण्डलं तदुपरि तथा 
सूग्यमर्डलम् । तदुपरि वायुवोजतिकोणादिकं ध्येयम् । gagaq मान- 

सावेनायां “मं वह्किमण्डलाय दशकलामने नमः इत्यादिना पूजायाम् 
उपय्युपरिक्रमेण वह्ृयकचन्द्रमण्डलस्ि तदशनात् टदृष्टपरिकल्यनान्यायावता- 
रात्। अलमति विस्तरेण | 

श्वर इति र्ष्टिकत्त इत्यथे; । रक्ताविनाओे चम; खितिप्रलयकन्त ` 
इत्यथः । तेन स जनः रुष्टिखितिप्रलयकर््तेति तात्मथार्धः; | २६९॥ 

` पोढालयम् ! एनः Sted ? अनिलद्टीनदीपकलिकाूहसेनाप्मना संयो भित् | ates 
मण्डिते अन्तरे लसत्मकाशमानः केशर ्ोभाभाषो यस तच्रथा | | ८ 



षट्चक्र निरूपणम् | २५ 

योगौशो भवति प्रियात् प्रियतमः कान्ताकुलस्थानिशं 

ज्ञानौशोऽपि क्तौ जितैन्द्रियगणो ध्यानावधानन्नमः | 

Ta: पदययपदादिभिश्च सततं काव्याम्बुघारावहो 

लच्मीरङ्गणशटैवतः परपुरे शक्तः HAE चात् ॥ २७ ॥ 

योगौ इति । प्रियात् प्रियतमः कान्ताकुलस्येति योषिदस्य aa 

qua) जिरेन्द्रियगण इति जितिद्दियाणणं मध्ये गण्यते तुल्यत्वेन waa 
0 “~ ~ । 

्रस्ावित्यथः। ध्यानावधानक्तमः ध्याने ब्रह्मचिन्तने अ्रवधघानाय स्थिरमनो- 
-~  # | € 

। 4 

ऽभिनिवेशं कत्तु चमः समं इत्यधेः । काव्याम्बुधारावह इति काव्यरूपाम्बुनां 

धारा अविच्छेदनिःसरणम् उद्यते घायते येन ताषश्षे भवतोति । 
> | © 

लच्छलौरङ्णदरैवतः। विष्णुस इत्यथेः। यदा wat: aah: TH 

णम् आनन्दानुभवः दैवम् अदृष्टं AMAR देवता जनतावत् ततश्च awit 

भोरद्नणाय देवता यस्येति बडुत्रदर्थे णप्रत्ययेन तत्पदं सिद्म् । wa 

एवोक्तम् । 

` इ भुक्ता वरान् भोगानन्ते सुक्तिपदं व्रजेत् ॥ डति ॥ 

परपुरे शक्तः wae चणादिति दुगदहारपालादिना दुगेमोक्षतायासपि ` 

परपुां प्रवेष्टं शक्तः प्रवैशकारणमूतादशनाकाशगमनादिवोग्यतापन्रो भव- 

Has wa कचित् देवतमिति विनदन्तं पठित्वा यद्यपि जनविग्ेषणतया 

(a9) योगो इति । एवत्पङ्कजध्यानपरोजनः एवभ्भवति | यो मशः AAT Ta 

स्तीणं प्रियात् खामिनोऽपि प्रियतमो भवति |: ्नानौश्ः कतौ च मवति । जितं दून्द्ियं मनो 

येन स तथा| ष्यानेनावधाने WaT भवति। गद्यैः संस्कुतबाक्येः पद्यपद्ादिभिः सोकादिप्रनन्ध 

गद्यप्द्यष््पाम्बघधाराद्धो भवति | अत्यन्तवक्रेणशाल सेषद्पो भवति दति यावत् लच्छ्योतत्- 

कुलदैवतमिति प्रशस्त लच्छय्रा खयः कुलच्े्स्च भवति Tee । यदा लच्छ्मोविशिष्टा कुलदेवता 

 यखसःतथास सत्कूलौनो भवतोति ara | देवत मिति ara अण | ठवं सः UST परपर 

 अन्यशरोरे प्रवेष्टः समर्थौ भवति। garcia पर पुरप्रेथसखाप्येतत्पद्मष्यानफलत्वेनानि- 

भानात्! [तन्दते “ल च्म तत्क्लदेवतम्” दति 'पाठः | । 



२६ षट्चक्रनिरूपणम् । 

fayette ais सरसिजममलं धूमधूमावभासं 

खरैः wa: ्रोयदंलपरिलसितैदौपितं Faas: | 

समास्ते प्रुशेनदुप्रथिततमनभोमण्डलं TAKE 

 डिमह्ायानागोपरि लसिततनोः yaaa i रट: ॥ 
ताना तो ८५००१५१८०५११॥ ५१0१५५०५ 

दैवतमित्यस्य पुंस्त्वं भवितु पास्यते तधाप्यजदल्लिङ्गत्वान्रपुसकल्रभिति वदन्ति | 

तत्र “न्दारका दैवतानि पुंसि वा देवता सियाम्” इत्यमर कोते देवतशब्द्स्य 

पुंनपुंसकत्वकथनात् देवत इति विसर्गन्तपाटोऽपि arg: । प्रदशिता्थे तु 

सुतरां तथेति | सखष्टमन्यत् ॥ २७ ॥ % ॥ 

तद्यं महावाक्याथनिखयः | wad ayant सिन्दूराभसविन्दु 
खगघडङच षज म ज ट ठ इति दादशवणथुक्तहादशदलम्। 

तत्कणिकायां षट्कोणाकारवायुमर्डलं धुमाभम् । तदुपरि सधमर्डलम् | 
तन्मध्ये विद्युलोटिनिभत्िकोणम् । agg agaist कष्णसाराधिरूटं wart 
चतुभुजम् VENA! तत्क्रोडं sata ईशः fey वराभयकर 

fais: | wa कशिकायां रक्तपद्मोपरि काकिनी क्तिः haat चतुर्भुजा 
पाशकपालवरामयकरा TAIT सरव्वालङ्करण्ान्विता सुधाद्र्टदया कङ्काल 
maa | मध्यतिकोशे वाणलिङ्गश्िवः अद्ैचन्द्रविन्दुरूपमस्तकः खर्णवर्णः 
कामोह्मोल्लसितः। तदधः स्िरतरदौपकलिकाकारहंसरूपौ ओवात्मा | 
एतत्स काधोरक्षवर्णोद्सुखाषटदलपद्मम् | aa कल्पहत्तर वेदी चन्द्रातप- 

 पताकाद्यलङ्कतं मानसपूजारखानम् ॥ इति चतुथप्रकरणम् ॥ ‰&॥ 

 , इदानी कण्ठदेशे विश्दचक्रं निरूपयति विशुद्वाख्यमित्यादिचतुभि- 

 व्विश््ाख्यमिति । ¦ 
a EN 

ao) faggrefafe: अन्यत् निम्पैलं faqere ug wae are | क्रिभ्भूतं १ weiw at 
SS तस्या ca द्यतियेख तत्तया | पुनः aed) wa: Whewat रक्ताकारदट्लेः परिलसिते- 
 `दपितं प्रकाशितम् | Sweats नख ज्ञानविषयो wade: |, ada wt शक 



षट्चक्रनिरूपणम् | | Qs 

विशि aaa वस्माञ्जोवस्य हंसलोकनात् | 

विशदं पद्ममाख्यातम् अाकाश्णख्यं महत् परम् ॥ इति ॥ 

gare we विशदा ख्यं विश्डनामवं सरसिजं समास्ते त्यन्वयः | 

पड विङेषयलति saafafa वतेजोमयल्ात् मलरह्ितमित्यथंः। खरः 

az. अरकारादिविसगौीन्तेः Wenateage: निरन्तरयो गाभ्यासेन विषया- 

नुरागरूपमलरहितलेन प्रकाशितनुद; साधकस्य सम्बन्धे दौपितं प्रकाशित. 

fae) eu men: ९ दलपरिलसितरिति | एतेन BUTT षोडशत्वाद- 

तत ui षोडशदलमिति खचितम् । व्यक्रमाहान्यतल-- 

age षोडशदलं URS FAITH | | 

qa Me: षोडशभिः सखरच्वन्दुविभूषितः | 

आरक्तकिच्ल्कयुतं व्योममण्डलमणर्डितम् ॥ इति ॥ 

तथा पूर्णनदुप्रथिततमनभोमर्डलं पूणचन्द्रमण्डलवत् सम्पू शक्कवणञ्च 

अतएव “तत्तद्ृतसमराभानि मण्डलानि विदुवुघा' इति सारदोक्तवचनंन 

मण्डलानां तत्तदैवतभरूतसमानवणविधानात् नभसः श्क्तव णेत्वात्तन्मर्डल- 

स्यापि शक्घवर्णलं प्रतोयते । नभोमण्डलं ठत्तरूप THATS एतत्पंद्यक रि- 

कायासिलति रेषः। शक्षवण्णैम्बरस्येति नमोमण्डलस्य मध्य क्तव ण स्याग्बर- 

स्याकाशस्याङ्कं “सदापूर्वः शिव इति च समाख्यानसिद्ः” सदाशिवनामा- 

ख्यातो देवः सततं निवसतीति हितोयश्ञोकेनान्वयः । अम्बरस्य कटस्य ? 

 हिमच्छायानांगोपरि लसिततनो हिमच्छायया नागः हिमच्छायानामः 

इति ठतोयान्तंतत्परुषेण हिमोपमाविशिष्टनाग इत्यथः । यद्वा हिमच्छाया- 

तुल्यो नाग डति शाकपार्थिवादितात् मध्यपदलोपै तत्पदसिद्धा शक्तवणनाग | 

इत्यथैः | अत्न नागो TET व्यक्ञमाह aye 

तद्न्तर्व्योमवौजच् शक्तं डेमगजस्थितम् ॥ इति ॥ 

 बर्णीम्बरधरख विष्णोः परूणेन्द्रिवप्रिथततस ख्यात नभोमण्डलं समास्ते! यदा Fuca 

` ्याततसम् | ̂ वियदुविष्णएपद स्” इत्यमरः 1 विष्णोः farts ? हिमवणाभकान्तिकिभिा यदय 

waa नागस्ोपरि लसिता तह्य । | | ^. 



at षट्चक्रनिरूपणम् | 

भुक्ञैः पाशाभील्यङ्शवरलसितेः शोभिताङ्स्य तस्य 

मनोर निलयं निवसति गिरिजाभिन्नरेहो fear: | 

चिनेवः पञ्चाखो ललितद शभुजो व्याघ्रचस्पाम्बराव्यः 

सदा gates: faa इति च समाख्यानसिद्ः प्रसिद्धः ween 
५१५८५१११ 

डेमेति हिमस्यायमितौद मथंतदितप्रत्ययेन Pans: शक्लदस्तो इत्यर्थः । 
ततश्च शक्लदस्त्यपरि परिलसिता प्रकाशमाना ATMA ताटशस्येत्यर्थः ॥ २८ | 

सुजैरिति। पुनः कौदटशस्य ? ys: पाशाभीत्यद्कुशवरलसितैः शोभिताङ्ग- 
स्येति पाशाङ्गशणवराभयहस्तस्येति फलितार्थः | पुनः कौटशस्य १ मनोरिति | 

इं. दत्याकाश्वीजं तदात्मक स्येत्यथेः । तेनात्र करणिंकान्तरे नभोवोजं fad 
तत्त उक्तरूपेण चिन्तनोयमिति तात्पम् । 

सदाशिवं विगेषयति गिरिजाभिन्नरदेद् इति श्रहनारोष्वर इत्यथैः 
| हिमामः शुक्तवणः ततश्चादरैनारोशखरत्वादामादवदेहं gauhi दकिणार शक्तम् 
इति । व्यक्तमाह-- ey 

शक्काम्बरेण संवीतं aa देवं सदाशिवम् | 

गिरिजाभित्रदेहाई' रौप्यरैमशरौरकम् ॥ इति ॥ 
da नभोवोजक्रोड़ इत्यथः । तथा सदा सुघाखराविचन्द्रमसः wat 

धोसुखान्वितम् इति । . 

oka) जेरिति | तख frase वीजाकारमू्तैरङ्गे पञ्चास्यः fast निवसति नित्यमेव । 
तख किम्भूतसख ‰ पाशामीव्यद्शपरिलसितखजेः fia | शिव किम्भूतः १ गिरिजया 

` पान्ेल्राऽभिन्नो देहो यख हर गौरोमूत्तिरित्यथैः। पुनः Rew १ हिम्येव शोभा यस्य | लिनेल 
OMS दशजा यख स तथा ।  व्याघ्रचम्धौम्बरयुक्तः। यद्वा व्याघ्रचम्दौष्णा arate 

ष्व युक्तः हरगोर््यात्मक्नत्वात सदाशिव दति warerafex: नित्यस्लद्पप्रसिङ्धः योगिनां 
 भनसि प्रकाशः! hee 4 (की 

1 cageanenerainee 



 षट्चक्रनिरूपणम् | २९. 

सुधासिसोः Wa निवसति कमक शाकिनी पीतवस्त्रा 

शरं चापं पाशं णिमपि दधती हस्तपदैश्चतुभिः। 

सुधांशोः सम्प शशपरिरहितं मण्डलं किं कायां 

asada रियमभिमतशौलस्य शुन्द्रियस्य ॥ २० ॥ 

निव्वीणएतन्ते विशदचक्राधिकार-- 

यन्मध्ये च avd महासिंहासनन्ततः | 

तस्योपरि सदा गौरौ saat सदाशिवः ॥ 

तिनेतः पञ्चवक्तश्च प्रतिवक्ते विलोचनम् । ` 

` विभूतिभूषिताङ्श्च रजताचलसोदरः | 

व्याघ्रचग्रघरो eat फणिमालाविमरूषित ॥ इल्यादि । . 

^तस्योपरि सदा गौरो" इति शिवस्यादचाङ्गरूपैण खितेति । 

व्यक्तमादह ततेव-- | 

या गौरौ लोकमाता च शम्भोरदङ्नहारिणौ ॥ इति ॥ ` 

ललितदशभुज इति | लावण्येन प्रशंसिलदशदस्तयुक्त इत्यथः ¦ श्रत 

देवस्य दशभुजेष्वस्तविगेषानभिघानात्- | 

शूलं टङ्कपएणवव्वदटदनात्रागन्द्रघरटाङ्् शान् ` 

 पाशणाभोतिदरं दघानमभमिताकलोच््वलाङ्ग भजे । Pe 

इति ध्यानान्तरे यान्यस््ाण्यकरानि तान्यस्य भुजेषु faattaratfa ष्येयम्। 

प्रसिद्ध इति प्राघान्येन ख्यात इत्यध; । अन्यत् सुगमम् ॥ >< ॥ | 

एतत्मदमक्णिंकायां शाकिनौशक्तिखितिमाह सुधासिन्धोरित्यादि । कमले 

विशद चक्रकरिकायां धाकिनोनामो शक्तिनिवसति इत्यन्वयः । तां विशेष 

(३०) श्ुधासिन्धोरिति | aq कसले पौतवर्ं शाकिनौ निवसति कोच्णौ ? छधारसिन्धः- 

QS शडसम्बन्धोययाऽख्धतघारया VE दति यावत् 1. चत॒भिहस्तपद्यमः शरं चापं. पां 

` श्रटणिसपि दधतौ तख प्द्मख कथिंकायां छधांशोन्द्रख शशएपरि रदित सस्पूएमण्डलम् खास्त 1 ४ 



8० षट्चक्र निरूपणम् | 

यति सुधासिन्धोः get इति । सुघासमुद्रसदण्शक्तवणणे तथाच यथा सुघा- 

सिन्धोरखूतमयसुशोतलश्क्षतवं तथा ज्योतिःखरूपायाः शकिन्या उत्तापर- 

हितशक्षकिरण इति भावः । ध्यानान्तरे शाकिनं विशेषयति-- 

24 ज्योति;खरूपां चिनयनलसितां पच्चवक्ताभिरामां 

eed: sta पाशं शणिमिपि दधतौ पुस्तकं न्नानसुद्राम् | 
ध्यायेत् away निखिलप श्जनोन्ादिनोमख्िसंस्यां 

दुग्धानरे प्रोतियुक्तां मधुमदसुदितां शणकिनीं साधकेन्द्रः ॥ इति ॥ 

ज्यो तिःखरूपां ज्योतिषां खभावतः शक्तव् तेनेयं शक्तवणण । अच 

ध्यानदये दिविघास्लदभेनादिच्छाविकल्यः। इयं देवो कणिकान्तश्वन्द्रमण्डले 

वर्तते । तदाह प्रेमयोगतरङ्किखाम्- 
तवास्ते एकिनो शक्तिः एधां शोख्र्डकज्ते से ॥ इति ॥ 

एतव्कर्णिंकायां एधांशोशन्द्रस्य शशपरिरदितं निष्कलङ्कं सम्पूणं aAwa- 
मपि विलसतोति पूव्यैक्रियायामन्वयः। awe विश्रेषणेन व्रणंसति मदा- 

arta: एतन्मण्डलं शडधद्दरियस्य जिदेन्द्रियस्य मदामो दारं निव्वीं ए- 

सुक्तिमादः । एतचिन्तनादियोगसमागेमवलस्वय सुक्तिमाप्रोतीति ara: 1 

ियमभिमतशौलस्येति। fad योगलच्छोमभिमन्यते अआकाङ्तोति fara 

मभिमतम्। तादृशं गोलं खभावो यस्य तद्रूपस्य शुङन्दरियस्येति विश्ष्टाथेः | 

aq क्थिंकाथां चन्द्रमर्डलादिखितिप्रकार्सतु आदौ कर्खिंकान्तर्मभो मण्डलं 

अध्ये तिकोणं तदन्तश्वन्द्रमर्डलं तन्मध्ये नभोवोजादिकमिति। 

तद्यथा- 

कणिकायां तिकोणएस्थं पूणएचन्द्रन्तु चिन्तयेत् | 

` हेमाभं गजमारूढृमाकाशं तत्र चिन्तयेत् ॥ 
५  शक्ताम्बरेण date aa देव; सदाशिवः ॥ इति ॥ 

शक्ताम्बरेण संवौतमाकाशमिति॥ ze ॥ 

कोटम् १ मोक्षद्वारं निव्वांणखतिहारम् | पुनः teu? saufeive जितेन्दरियखः 

«faa दधानम् Keres: ae | 



षट्वक्रनिरूपणम् | ४१. 

इह स्थाने fad निरवधि विनिधायात्मसम्यु योगः 

कविर्वाग्मी art स wafa नितं साधकः शान्तचेताः | 

चिकालानां दर्भौ सकलहितकरो रोगशोकप्रसुक्त- 

श्विरञ्चीवी AN निरवधि विपदां ध्वंसहंसप्रकाशः ॥ २१ ॥ 

विश्च क्रचिन्तनफलमाद se स्थाने इति । आ्मसम्प्रणयोग इति 

आसनि wate सम्पण सव्धनव्यापकल्वेन परिपूणौ योगो ज्ञानं यस्य तादृ 

्रात्तसम्पृणयोग इति पाठे आत्तः प्रात aang येनेव्यथः। अतएवोक्तं 

ओमदाचार्येग्प-पूर्णनोधासना तिष्ठेत् पूष्णचलससुद्रवत् इति । Aaa 

साधक इद स्थाने निरवधि चित्तं विनिधाय आत्मसस्मसयोगो भवति 

aq arnt sued विना सब्बशस््राथवेत्ता शान्त चित्तः wifaguta- 

लम्बिचित्तः | = | 

दया भूतेष्वलो लु मादवं छो रचापलम् । 

तेजः aat uta प्रौीचमद्रोद्ोऽनभिमानिता ॥ 4 

 दूत्यादिग॒णोपद्ितचित्त इति यावत् । चिकालान। दर्भति। aa . केचित् 

ज्नानलन्नप्णाव्काः लोकिकसत्निकषरूपयोगधघम्मख सच्च पश्यन्तोति | अन्यतु 

ताटणजनस्याव्सप्रल्यक्ते तत भासमानसब्मप्रभेयवस्तनां प्रत्यौ भवतोति 

वटन्ति। रोगशोकप्रसुक्त सिदमन्तलाद्रोगसुक्तशिरच्ोवो छत्रमायापा्लात् 

 शोकरद्ित इत्यथः । स AN जनः नितरामतिश्यकविभवति एव सव्वैत 

भवति क्रियान्वयः | निरवधि विपदां ध्वस दूति । अवधिः सीमा तद्रहित 

विपत्निरबधिविपत् आदिना पापपग्यरूपकन्बन्धे नानाविपत्तिरिति यावत् । 

तैषां ध्वंसाय विपत्ति प्रागभावासमानकालोनविपत्तिना्याय फलतो मोत्ताय 

(3१) दृ स्थाने sia दह विशुद्धे पद्म चित्तं यो निध्णयात् तख सम्पूणेयो गविषये at 

 भवतोत्यथः।. अधवा TATA सस्पणयोगत्वेनोपदिष्टं तदेवाह क्रमण | क्षिः सजनः कवि- 

 बग्मोत्यादि। निरवधि नित्यमेव विपत्नाप्रागां लाख शय्य द्व तेजसो भवति । | 

&. 



BR qeaalagaryA | 

आनज्नानामास्बुजन्तद्िमकरसटं ध्यानधामप्रकाशं ` 

इच्चारभ्यां वे कलाभ्यां परिलसितवपुनंवपतरं सुशुभम् | 

ane हाकिनो सा शशिसमधवला TAVIS दधाना 

विदां qet कपालं डमरुजपवबटं विभरतो शुद्वित्ता ॥ २२ ॥ 
थाना तामा noon! 

हंसस्य सदखखदलकमलकणिकान्तगेतदसरूपान्तरावमनः प्रकाशो यस्य 

तादृशो भवतोति ! स्पष्टमन्यत् ॥ २१॥ ‰॥ 

तदयं महावाक्या्धनिणंयः | कण्ठसूले विचक्रं षोडशदलं 
धूमधूम्बरूपम् आरत्तकैशरं रत्रावणसविन्दुकषोडशस्रयुक्तम् | कर्णिकायां 

नभोमणर्डलं वत्तरूपं शक्तवर्णम् । तन्मध्ये चिकोणं तत्र. चन्द्रमण्डलम् । ag- 

परि ¢ इति MAAS SHAT शुक्ताम्बरपरोधानं शुक्तगजारूढृं चतु॑जं पाशा- 

हुःशवराभयघरम् । तत्क्रोड़ षभो परि सखितमहासिंहासने सदाशिवः अ्र्वै- 

 नारौश्वरत्वाद दङ्सुव्णभादाङ्गशक्ताभः पञ्चवक्तः fda: दयसुजः Ware ` 
खद्गवच्वदहननारीन्द्रघण्टाङ्णपाशएाभययुक्तद णदस्तः व्याघ्र चम््रम्बरः भस्मलिप्- 

Vale: नागदहारभोभितः सुधाखाव्यधोसुखाई चन्द्रशेखरः । एतत्कणिं कायां 
चन्द्रमण्डलमध्ये श्रख्युपरि खिता णाकिनो त्तिः शकवर्णं चतुर्भुजा पाणा- 

इशधनुःशरवारा पोताम्बरा पञ्चवक्ता चिनेतेति ॥ इति पञ्चमप्रकरणम् ॥%॥ 

इदानीं श्चूसध्यस्यितान्नाचक्र निरूपयति श्राक्ञानामाम्बुजमित्यादि 
सप्तभिः | “चआज्नासंक्रमणं तत्र श्ववोराज्ञेति कौन्तितम्” । आन्नञानामेति sa 

भ्ुवोराज्ञासंक्रमणादान्ञानाम | ततश्च तत्नामकं तग्रसिद्दमस्बजमास्ते इति 
क्रियाध्याहारेणान्यः। एतत् wt wae खितम् । 

। ̀ (३२) अन्ना डति | तत्मसिद्ख भ्वुमध्ये खन्नानाम पद्मम् आस्ते | कोटशम् ? हिमकरसटशम् 

ऋतः men ध्यानघामनि प्रकाशो यख तत् । हहंकारत्तकारोपलच्तितदेलाभ्यां परिलसितं 

Taw | कलाभ्यासिति केचित् पठन्ति} तन्ते हकारत्तकारद््पकलाभ्यां खरविशिष्टाभ्या- 

fafa) wr: कोटशम्.? fava हिपनमित्य्थः। . एतत्मद सा प्रसिद्धा हाकिनो. निवसति। 

 कोटशो ? शशिसमधवलवग्णं quel च ¡ हस्ते; कर णरोतान् विश्नतौ विद्यान्नानसद्राकप्राल~ ` 
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तदट्यथा-- 

argue प्रविश्योडं स्वूयुगान्त fad शभम् 1 

feed दच्वण्णैभ्या मनोऽधिष्ठितमम्बुजम् ॥ इति॥ 

वदं विरेषयति ददिमकरसद्टणएमिति चन्द्रवच्छक्वमित्यथः | दथा ध्यान- 

घामप्रकापं ध्यानस्य BAT तजसा STEM प्रकारो यस्यत्यघः | Aa 

ध्यानश््या घामवत् प्रकाशितावयवनिव्यथः । बचन कलावौजलात्तव 

` कलापदप्रयौगः | नलपल हिदलम् | HA इति इक्ताभ्यां सुशश्रमिल्यथः 

तथाच खभाव श्त हवं णयोरीनातिश्श्मिति
 भावः । एतन न्तवणयोरपि 

gaa ufad शक्तयोगेणव शक्घस्यातिशश्यसम्भवात् । Tat आज्ञाचक्र हिमः 

करसे चन्द्रस्याखतमयशोतकिरणवत् प्नितकिरणं तथा FIA | FAVA 

कार्वरवर्णभ्यामिति NEAT | तदा ईष्वरकात्तिकेयसम्बाद्-- 

श्रान्ञाचक्रं age तु क्त दिदलमर्डितम् | 

कवरदचलसितं मनोऽधिषितरच्ितम् ॥ इति ॥ ` 

एतत णिकायां हाकिनोणक्लिस्ितिमाह 
aaa इति! सा etfaat नाम्नो 

प्रसिद्धा । विद्यां पुस्तकसुद्र -वराभयसूपा तेनास्या भुजेषु षड विधायुध- 

दर्शनात् षडमुजेयम् | केचित्तु विव्यासुद्रामिले कविभक्तन्तं पठित्वा व
िद्यय. 

agi विद्ासुद्रा व्याख्यासुद्रामिति व्याख्यया अस्याञ्तुभुजल वदन्ति। किन्तु 

नानापुस्तक एधग्बिभक्यन्तपाटो दश्यत इति सु्ोभिच्िवेयम् । ष्यानान्तरेण 

किनं विरेषयति- 

-  चक्रस्थां THAT डमरुकरयुताम् WA कपालं 

विदां Fel TATA तिनयनविलसद्रकषड वक्तयुकताम् | 

` दारिद्रा प्रसक्तां मधुमदसुदितां क्तमनं TST
 

gat देवेन्द्ररत्राकरमधुसु ied भावयेत् हाकिनो ताम् ॥ इति tl 

ALAM WR Wl 
4 

 डमरुजञपवटीरिति। शङ्खं चित्तं यद्या सा तधा! [ एतन्रते “कलाभ्याम् इत्यत 
car 

सत सवनाय | 

(दति पाठः) 1 ५ | | ध. 
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wanna निवसति च मनः सृच्छसपं प्रसि 

योनौ तत्किं कायामितरशिवपदं लिङ्चिङ्कप्रकाशम् | 
 विदुन्मालाविलासं wage ब्रह्मसूवप्रगोधं 

वेदानामादिवीजं स्थिरतरहदय्चिन्तयेत्तत् कमेण ॥२२॥ 
1 

 एतत्पञ्चे मनःखितिमाह रएतत्पद्यान्तरासे इति। सृद्छरूपमतीन्दरिय- 
faa । . ननु मनसोऽतीद्रियलवात् तत्सत्तायां विं प्रमाणमित्याह प्रसिद्- 
fafa । अनादिपुरुषपरम्पराप्रासप्रल्यक्तकरणत्वेन प्रसिद्धम् । 

` तथा- क) | 

सङ््पञ्च विकत्पचच gate तु मनो भवेत् । 

इत्यादिशास्लप्रमाणसिदच्च | अत मानसखानं वच्यमाणवेदादिवीजस्योद् 
देशे क्च्यमाणवचनात् | 

अतएव शिवलिङ्गखितिमाह योनौ तत्करिकायामिति कर्ण्कान्त- 
स्िकोणे इतरशिवपदं दरतरनामकशवरूपं ag निवसतीति पूवबैक्रिया- 
न्वयः । लिङ्चिह्कप्रकाशं fareta भासमानमित्य्थः | ad fay शएक्तवख 

age Zaget— | eT 

aeawat fay स्फटिकाभं fadtaaa ॥ इति ॥ 

लिङ्क fancata -विद्यन्मालाविलासभिति। 

. wa प्रणव्रखितिमाहइ परभेत्यादि। कणिकायां केदादिवौजं प्रणवोऽपि 
वस्तोत्यन्वयः | atest विशेषयति परमङ्ुलपदमिति। कुलं  शक्तिस्तदव 

` ज्रिकोणाकारपदं खानं परमं विदयुदाकारादिना vad कुलं पद् यस्य aren 
fame: | तथा च afte तिकोणमध्यवर्तौति पथवस्यति | ey 

(३२) gafefa ` फ्तत्पद्मं खच्छयद्पेण प्रसिद्धं सनो निवसति) तख ugafwatat at 

योजि; तखानितरा्यः far are तद स्यानमित्यथः | feyfsss प्रकाशो यख) घनः 
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MAAS — 

कणिकायां तिकोणस्थमातानं प्रणवाक्रतिम् 1. 

ज्वलरौपनिभ्ोडं नादरूपं मनोहरम् | 

विन्दु्मकाररूपच्च agg मानसा्लंयः ॥ इति ॥ ` 

नन्वत्र परमङलपदस्य प्रणवाधारलेनाण्धकवते-- ` 

स्नूलाधारं खाधिष्ठानं मण्िपूरसनाहतम् | 

विशद मान्नाचक्रच् fads: कलापरम् | 

 निवोधिका तथाडन्दुत्रोदो नादान्तं एव च | 

gan विष्णुचक्र्च भ्रवमण्डलिकः शिवः 

इत्यतत् षोडशाधारं कथितं योगिदुक्लभम् ॥ 

दूति वचमे षोडशाधारगणनायां कलापदस्य . एघगभिधानं कथं सङ् च्छते ९ 

इति चेन्न । तत्कलापदं नान्नाचक्रस्थं किन्तु वच्यमाणमहानादोदं शून्यदेशे 

स्ितमिव्येनन्महानादप्रस्तावे स्फटो करिष्यामः | 

, ब्रह्मस्तप्रवोघसमिति। ब्रह्मसूत्रं चितिणो नाडो तस्याः प्रबोधः प्रकाशे 

येनेत्यथेः! अतएव qaqa “auafaafam” इति । तदिति प्ररशिति- 

हाकिमोमनईतरलिङ्कवेदादि बोजरूपं amet facies: सन् maT 

विन्तयेदिल्यथैः 1 

 क्रमोऽत्न ग्रन्यकारोक्तपाटक्रमः किन्तु पाटक्रमाच्छाब्दक्रमस्य वलवच्वात् 

 प्रदर्भितशाब्दक्रमो wats एवच्च पद्मकणिकायां हाकिनो शतिस्तटूहं 

fama इतरलिङ्ग agg तिकोणे प्रण्वस्तदूष् मन इत्येवं क्रमेण “चिन्तये- 

fafa gaa 

mere १ विद्यन््माला इव WATT TE तत्तथा] परमञ्च तत् Hegfa परमकुलं मूलाधारपद्मं 

-तदेव पदं स्थानान्तरं यख AeA WIN seg | तन्धनोजिवासभरतं बह्मनाड़ोवत्मस्ि- 

तानां सवषामेव . तस्मादेव ज्ञानं भवतीत्यधैः | | 
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ध्यानात्मा साधकेन्द्रो भवति परपुरे शीघ्रगामी मुनीन्द्रः 
Ta: सर्व्बदर्शी सकलदहितकरः सर्व्व शास्त्रार्थता | 
अदे ताचारवादौ विलसति परमापूर्व्वसिदिप्रसिदयो 
दीर्घायुः सोऽपि कर्तां चिभुवनभवने संहृतौ पालने च ॥२४॥ 

एतद्धयानस्य फलमा ध्यानातमेति ! waste ध्यानपरायणः साधकेन्द्रः 
परपुरे शोघ्रगामौ भवतोति waa क्रियायः | स॒नोन्द्रः सुनिध्यषन- 
यो गादि सम्पत्रस्तदिन्द्रस्तत्येष्ठः । सब्धन्नः gamete सव्धैदर्भी are 
व्यवहाररोत्यनुरूपविवेकवुदया पूर््वापरदर्भीं 

अदं ताचारवादोति- 
| पादोऽस्य fat qaraifa तदिदं as ब्रह्म । 
इत्यादि युतिवाक्येन | 

अहं देवो न चान्योऽस्ि ब्रह्मैवास्मि न शोकभाक। 

इत्यादिवाक्येन च ब्रह्मवैकं wey तदन्यदसत् प्रपञ्चससुदायसतु ब्रह्मभास- 
तया भासते इत्यवधारण मदेतम् | GEMMA यथाचारः जीवाकपरमामनो- 
रक्यचिन्तनारिरूपयोगस्तदादरौ तव्कवथनभौलः स जनः , अद्ैताचारवादौ 
भवतोति फलिताः । परमापूव्यसिदिद्ासिद्धिस्तया प्रसिद्ध प्राधान्येन 
ख्यात इत्यथः | सोऽपि कत्तं तिभुवनभवभे deal पालने चेति प्रशंसापरम । 
अथवा ताहशसाधकस्य देहान्ते परमाबमनि लयात् यः ्ष्टिखितिप्रलयकर्त। 
स एवायं भवतोति तात्पम् ॥ २४ ॥ 

` 8) ध्यानातेति। एतद्यानपरो जन एवं भवतीत्याह । ध्यानात्मा ध्याननि xed 
स साधकेनद्रः परर शीघगामी भवति। तत्तद्व्यभावविषये प्रपुरप्रेशनं wat तत्त॒ `  -उदासोनानाभेव सम्भवतीति नान्येषाम ) अरैताचार वक्त शोलम्खखेति स तथा wa मवति। 
Saree: कोटशः? caer खादिसिद्गिष् समर्था भवति अतो दोर्षायुभेव्येव | -लिसवन- 
निब्ासिनां उत्पत्तौ संहृतौ पालने वा स कत्ता | . अतो नह्य वि क शिषाल्मको भवतीत्यर्थ; | 
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तदन्तश्चक्रोऽस्मिधिवसति सततं शुदवद्वान्तरात्मा 

प्ररोपामज्योति; प्रणवविरचनारूपवणंप्रकाशः | 

dee चन्द्राईस्तदुपरि विलसदिन्दुूपी मकार. 

WSS ASA बलधवलसुघाधारसन्तानदासौ ॥ २५॥ 

तदान्नाचक्रे प्रणवयोगं विवज्तुरादौ प्रणवं विशेषयति तदन्तरिति। 

अस्यार्थ; अस्मिन् चक्रो तदन्तस्तस्य पूर्व्वोक्तविकोणस्य seus यः प्रणव- 

विरचनारूपवणेप्रकाशः प्रणवस्य विरचनारूपैण अकारोकारयोः सन्धियोगेन 

यस््थोदशखरसदट शव णप्रकाशः सततं निवसति स शदवृद्धन्तरात्मा इत्यन्वयः | 

तं विशेषयति प्ररौपाभज्योतिरिति। ननु तरिं किं तयोदश्खरसहटशवर- 
माच शदवद्ान्तरात्ा ? इत्याह agE चन्द्रा स्तदुपरि लसदिन्दुरूपो मकार 

इति । तेन तादृ शवर्णो परि अद चन्द्र विन्दुयोगेन प्रक्षतप्रणवस्वरूपः पथवस्यति | 

agg नादोऽसाविति प्रणवो अवान्तरनाटोऽस्तौति । स तु बलधवल- 

सुधाधारसन्तानदहासो बलदेवस्य धवलं सुधाधारसन्तानच्च उपहसित शोलं 

यस्येत्य्थात् अरतिशयशक्रवर्णण नादः । | a 

केचित्त aera नादोऽसाविति पठन्ति aera विन्दुरूपौ मकारस्यादे 

दति व्याख्यायन्ति च । तदसत् । तदुपरि ̀ विलसदिन्दुरूपौ मकार इत्यनेन 

समकारादये नादगप्राप्तौ पुनस्तद्पादानं व्यथं स्यात् । परन््सौ नादः प्रणव 

घटकौभूतनादातिरिक्तो भिद्यमानपरविन्दोरवयवविशेषः प्रणवो ada. 
यदि तु विशिष्टप्रणवनिरूपशे तदङ्गप्रत्यङ्गमेव वक्तमुचितं कथं तदतिरिक्नादो- 

(२५) तदृन्तरिति, agy afwa चक्र सततमेव प्रणएवविरचना, प्रणवं विरचयति येन 

ओकारेण तद्रपात्तरप्रकाथो निवसति | कोटः ९ शुद्धबुद्धीनां अन्तराकखद्धपः। यदा WE: 
 जनेरवगत अन्तरात्मा अख । तथा प्रटोपद्ध खाभा इव ज्योतिय्ेख तख खोकारस्योपरि चन्द्रा 

तदुपरि प्रकाशद्िन्द्््पौ सकारः | रतेन आान्नाख्यपद्मसखोपरि प्रणवप्रकारसिद्खिः तखोपरि असौ ` 
नादो वक्राशतिः) कोशः? जलस्य जलकणख wares fufca हासो दोधिर्वखेतिस तया . 
(cand “जलपरवलघुषाधारसन्तानहासः” दति पाठः] | ` । 
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इड ध्याने TA सुसुखसदने चेतसि पुर॑ 

नियलम्बां बा परमगुस्सेवासुविदिताम् । 

तदभ्यासाद्योगौ WAGE wala कणान् 
 ततस्तन्यध्यान्तः प्रविलसितदूपानपि सटा ॥ ३६ ॥ 

ent deat 

sama: प्रस्तयते इति tates aera नादोऽसाविति पाटोऽधिमन्यते किन्तु 

तस्यायमथः |. तदाद्यं बिन्दुरूपिमकाराद्ये प्रदशितोऽसौ नादः बवसधवल- 

 सुधाधारसन्तानहासौति पूर्व्वोक्तनादमनव्य बलधवलेत्यादिविरेषणं विधीयते | 
“a तु विशिष्टस्य विधानम्” श्रतो न पौनरुक्तिदोषः॥ २५॥ ` | 

प्रणवं निरूप्य इदानीं तद्योगं निरूपयति इह खाने इति । असयाः 
योगो जनः yt बद्धा कुतुकेनान्तःपुरं संरुध्य तद्मकारेणान्तःपुररोधकावनौ- 

 भरूलयोनिसुद्रा बद्वा इति यावत्| तेन युःशब्ेन योनिमुद्रा werd | 

तन्द्रां बद्वा इह साने आन्नाचक्रं तदभ्यासात् तस्य प्रणवस्य पुनः ya- 

 खिन्तनात् aa चेतसि प्रणवचतुदिच् ata सति ततस्तदनन्तरं तम्मध्यान्तः- 

प्रणएवाधारतिकोणमध्ये अन्तरन्तरोच्ते एवनसुह्ृदां aslat कणान् वङ्किकणाव- 
उन्योतिःस्फलिङ्ान् पश्चति तेषां मानसंप्रत्च्तो भवति इत्यर्थः! अत्र 

yaad विना मनसः शदस्थय्यं न सम्भवतोत्यतः पुरं बद्ध व्यक्तम् । यपुरबन्धन- 

कारणयोनिसुद्रालच्रणमाह-- 

ततो Te वामपादपाश्णिन्तु विनिवेशयेत् | 
तस्योपरि महादेवि canta fant ॥ 

ऋजु कायशिरोग्रोवङ्ाकचच्ुपुटेन च ।. ` 

` “ `आकारेण वदर्व्वायुं जठरं परिप्ूरथेत् ॥ 

| ३8); . इह wrt इति | अत्यये चुखसदने दह स्याने. चेतसि HR. सति ucaqegar- 
 सुविदितां निरालम्बां ugt agr सब्ेदाभ्यासात्, योगो. सन् प्रवनदहृटा जोवबद्धोनरां कलां ॥ 
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WEES TET करणानि समाहितः | 
अङ्गछाभ्यासुमे योते तज्जं नौम्यां विलोचने ॥ 

नासारन््रे च मध्याभ्यामन्याभिन्भदनं टम् । 

बहा मे प्राण्मनसाभमेकतवं तन्मनं स्मरन् । 

धारयेन्मारुतं सम्यक् योगोऽयं यो गिवल्लमः ॥ इति ॥ 

एवं Feat वायुरोषे मनसः स्थेमा afa: 1 एवं इंसवशन्मनो विच- 

सते इतस्ततो विषयेषु भ्रमति त्संयमेन मनःसंयमो saa इत्यथैः । 

अथवा पुरं खेचरोसुद्रां agi इत्यधेः । तयापि मनःस्ैव्धं मवति | 
aete— | | 

Tasca खे यस्मात् जिद्धा चरति खे यतः। 

तेनेयं खेचरो qat सव्वसिदधिनमस्छरता ॥ इति | 
sa चित्तस्य खेचरत्वान्मनः संयोगभावेन ` विषयनज्ञानरदितत्वादुन्नो 

भवति । अतरएवोक्तम्-- 

| saat सहितो योगो न योगौ saat विना ॥ इति ॥ 
प्रणवस्य ज्योतिःस्फलिङ्न्वेष्टितलं सखषटमादहान्यत-- ` 

age प्रएवाकारमातानं दोपसन्निभम् | 
स्फलिङ्गज्योतिरिङ्गाभव्वष्टितं परितः gaan इति ॥ 

स्थाने wet? सुसुखसदने निरवच्छछिन्रसुखस्य सदनं यत्र तादृशे yt 
faarat निरालम्बां निगतोऽवलम्बो मनसो विषयसम्बन्धो यया arem- 

fama: । तथा परमगुरुसेवासुविदितामिति परमः गुरुपरम्पराप्रा्षयोगा- 
भ्यासनिपुणः atenge: aw सेवाभिज्नांतक्षपयोपरेरेन सुविदितामिति 

फलिताघः। अतणएवोक्तम्-- ™S | 

गुरूपदेशणत्तद्रम्य नान्यधा शास्तकोटिभिः. ॥ इति ॥ 

कणान् faarata ९ प्रविलसितरूपान् प्रकष्टरूपेण भासमानान् इति ॥ ३६ ॥ 

 पश्यति। अस्य wae चेतोलोनत्वस् आख्य we: afe भर्वति तदेव निरालम्बा शद्रा 
भवति। तदेचुभवो वो गिभिरेष ज्ञायते | ततस्ढरन्मध्येऽम्बरे पदान् wera GUA पश्यति | 

ॐ 
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ज्ृलक्षैपाकारं तदनु च नवीनावबहल- 

प्रकाशं ज्योति्व्वा गगनधरणीमध्यमिलितम् । 
दह स्थाने साक्ताहवति भगवान् पृणंविभवो- 

ऽव्ययः सातौ TR: शशिमिदिग्योन्धेएडल इव ॥ २७ ॥ 
~
~
~
 ~-~~--~------- ~ --~-~---------- 

 ताद्ृशयोगिनां वद्किकणावान्तरप्रकारदर्शनमपि भवतीत्याह ज्वल- ` 

होपाकारमिति। तदनु वद्किकणादश्नमनु दशेनान्तरं ज्योतिः पश्चतीत्यधेः | 

ज्यो त्िशेषयति ज्वलदहौपेव्यादिं गगनधरणौमधष्यसिलितमिति। गगनं 

“agg शङ्िन्धा, निवसति शिखरे शन्यदेशे fama sada प्रद शि तङ्क - 

नादयईशृन्यरूपगगनं धरणो बुलाधारस्यधरामर्डलं तदुभयोखधष्यमि लितं 

मूलाधारादिसहस्रारपय्यन्तव्याप्तं ज्योतिरिति विशिष्टाधः। वेति ame 

ससुखयाधः | | | 

आज्ञाचक्रं सहख्ारवत् परमणिवखितिमाह इह खाने sfai भगवान् 

परम शविः इह सथाने साक्षाइवति खयं aad इत्यथः । भगवन्तं विशेषयति 

पूणंविभव इत्यादि । gt: खात्नि. परिपू रूटिकत्त॑ताद्ययेषयोग्यता- 
रूघविभवो यस्येव्यघः |. saat विभवोऽनन्तष्टिप्रपच्चसमुदायः पूणः 

सञ्वेव्यापकलत्ेन faa तादृश्विभवो यस्मादिव्यधेः। न्यतो वा इमानि 
waa जायन्त येन जातानि जौवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः इति 
शुतेः। यदा विभवो. विसुलं gu: सव्यैव्यापकंत्वेन स्ितस्ताटशः विभवो 
FARA: | यद्वा Ge फलानुपह्ितविषयितानास्पदेच्छाकत्वं तादृशो विभवो 

(२७) उ्वलदहोपाकारभिति । परान् पान् किन्भूतान् ९ चलो पद्येवाकारो येषां ते तया | 

तवेव मगनघरखोबोजयोभ्प्ैध्ये सितं ज्योतिरास्ते | गगनधरणोनण्डलयोरन्तःस्थितं तहीजसिति 

यावत् | ज्योतिः कोटशम् १? प्रातःकालोनश्यंस्येव प्रकाशो यख तत् तथा । इह स्थाने अर्यात् 
चति लोने खौभगवान् aad wafa | कटश ? प्रू विभवः ज्ञानं यस्मात् | न व्ययति. | 

` इत्थव्ययः। अतः सच्वेषां ara एतेषां तत्स्यानाधिव्रासभरूतत्वात् । sfeafufafecrat wae- 
चम् इर प्रज्ञाएते अर्यवतेजोसयतवात् 1 [ एतन्मते .“ज्वलङीपाकारान्” इति पादः] , , 
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यस्येति निगूट़म् 1 आवमातिरिक्तवस्तुनामनित्यल्वादाकाशादौनां विभुलवं 
न सव्वकालव्यापकमिति विगेषः। wa परमशिवस्खितिं विषेण व्यनक्ति 

निर्व्बवाणतन्ते-- =  _ | 

एतत्पद्चस्योडदेशे strat सुदुक्लंभम् । 
पत्रहयखमायुक्तं पूर चन्द्रस्य मण्डलम् ॥ 

 सघा-- | 

waraist हि तन्मध्ये साकारं हंसरूपकम् । 

तथा-- ` a | 

एवं हंसो aaa तख are परः शिवः | 

वामभारी सिदकालो सदानन्द्खरूपिणो ॥ इति ॥ [ 

` लस्य क्रोडे हंसः इत्यस्य विन्दु दय रूपविसगंमध्ये | तदाह सहसारसुपक्रम्य-- 

विन्दुदयन्तु तन्मध्ये विस्मर पमव्ययम् | 
तन्मध्ये शून्यदेशे तु शिवः परमसंन्नकः ॥ इति ॥ ; ~ 

एवं ससार दशेनादतराप्याकाङ्कायां तथा इति । अ्रानयोः शिवणक्यो- 
Waa IAA मकाराव्रूपपरंविन्दु रूपेण खितिर्व्बोध्या | 

aga आरान्नाचक्रसुपक्रम्य-- . 

| उत्कलादिमतेऽचेव चणकाकाररूपिणौ | 

ख्ष्टं करोति भूतानि aa fear सनातनो ॥ दति॥ 

Ta दणकाकाररूपः परमभिवः सदा वत्तेते | उव्वलादिमते तु अत्र 

fear eft करोतौत्यथः ! टदृषटन्तमाह asfeenfe: यथाकेन्दम्नि- 

awe भगवान् Add तथात्नपौल्यथः। waifeaws. भगवतोऽवस्यानं 

प्रसिद्वम्} यहा वद्किशशिमिदहिरमण्डले सहस्रकमलस्थाकंन्दभ्निमर्डले 

यथा चणकाकारे भगवान् aad तददत्रापोति । सहस्रद लेऽकँन्दग्नि- 

मण्डलानि प्रदशयिष्न्ते। cava पोटप्रूनायामरकेन्दगिनिमर्डलोपरि परमात्म- 
staat: gat विधोयते! परमातमा परमभिवः sara ज्ञानशक्ति 
स्तदुभवाभित्रशिवशक्वात्मकयणकाकरविन्दुरिति gay ॥ २७ ॥ 
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इह स्थाने विष्णोर्तुलपरमामोदमधुरे 

ama प्राणं प्रसुदि तमनाः प्राणनिघने | 

परं निलयं देवं पुरुषमजमाद्यं चिजगताम् 

पुराणं योगीन्द्रः प्रविशति च बैदान्तविदितम् ॥ ३८ ॥ 

आज्ञाचक्र योगिन प्राएत्यागफलमादह इह स्थाने इति । स्याथ; योगैोन्द्रौ 
जनः प्राणनिघमे प्राणवियोगकाले प्रसुदितमनाः आव्ानन्देन हृष्टचित्तः 

सन् इह THAR विष्णोर्भगवतः खाने उपदशितविन्दुरूपै प्राणं समारोप्य 

अथवा तद्िन्दौ प्राणं समारोप्य प्राणनिधने सति परं युरुषं प्रविशतौत्यन्वि- 

ताथः | पुरुषं विशेषयति नित्यम विनाशनम् | देवं षटि खि तिप्रलयैः करोडन्तम् । 

अजं जन्मरदहितम् । विजगतामाद्यं aaa सर्व्वेषां पूञ्ैवत्तित्वात् सव्वं कारणत्वं 

सूचितम् ! पुराणं पुराणपुरुष इति कत्वा यो fanaa स एवायमिति भावः; | 
वेदान्तो ब्रह्मनिरूपकश्युतिवाक्यादिः तजन्नानज्ञाप्यमित्य्ेः ॥ ३८ ॥ # ॥ 

तदयं विष्णोः स्याने प्राणारोपणप्रकारः । प्राण्वियोगकालं 
ज्ञात्वा ब्रह्मणि लोनो भवतोल्यानन्दितिमनाः योगासनमासौनः सन् कुम्भकेन 
वायुं संरुध्य हदिखं जोवात्ानं मूलाघारमानौय गुदमाकुच्चय यथोक्तविधानेन 

कुण्डलिनी सुखाप्य मुलादिव्रह्मरन््रान्तं तडदांकारमानन्दं कुण्डलिनौमयं 

सूत्ररूपं नादं ध्याला प्राणकूपण्वासपरमावमकं हंसं aate विलाभ्य waa 
सह चक्रमेदक्रमेणाज्नाचक्रमानोय aa सितायां कुरडलिन्यां खलसच्क्रमात 

प्रथिव्यादिप्रपञ्चससुदायं विलाप्य तां पुनर्नोवासना सह aa खितशिव गक्ति- 

Qc) इ ख्याने इति । विष्णोरतु्तपरमामोटमधुरे इह ख्याने योगी प्राणवियौमसमा- 
 योगखमये प्राणान् मनञ्च समारोप्य प्रशष्टसदितसनाः सन् परः पुरुषमेव प्रविथति निर्व्वाणखाक्गं 
्रातनोतोति शेषः] ated परम् ? सर्बघामन्तभः तं नित्यं Seq | टिव्यतीति देवम् 1 न जायते 

 इ्त्यजम् । तरिजगतामाद्यम् | पुराणं खृषटिस्यितिप्रलयकार खम | वेटान्तविद्हितं चेदान्तमतमेत- ` 
दिति। [ एतत ¶्वेद्न्तमिहितस्" इति पाठः ] | व; 
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 लयश्यानं बायोस्तदुपरि च महानादरूपं शिवा 
सिराकारं शान्तं बरदमभयं शुदवशबिप्रकाशम् । ` 

यदा योगौ पश्चेद्गुरुचरणयुगास्मोजसेवासुशौल- ` 
स्तदा वाचां सिद्धिः करकमलतज्ले तस्य भूयात् सदैव sel 

मयविन्दनकोभावमापादय तिष्ठत् । ततो ब्रह्मरन्प्रभटेन टेहं लक्ता ब्रह्मणि 

लोनो भवेदिति ux a 

तदयं महावाक्धायनिणयः | आज्ञाचक्रं feed शक्तवणं कव्र- 

णएडक्तदययु क्रपत्रम् | कणि कायां चक्राधिष्ातौ etfaat शक्तिः शक्तवरणी रक्त 

USAR विनेत्रा VEYA! वराभयात्तमालाकपालडम रुपुस्तकधरा शएक्तपद्मो- 
परि feat) agg चिकोणे इतरलिङ्गः शक्तवणः विद्यु दाकारः। agefaait 
प्रणवाक्ततिरन्तरावा प्रदौपाभज्योतिः। तस्य wafea sada ज्योतिः 

स्फ़लिङ्गविम्बेव्वे्टितः च्वतदोपसटृशेन खतेजसा मूलादिब्रह्मरन््रान्तप्रका - 
शकः। AGG सच्मरूपं मनः। agy चन्द्रमण्डजे इसक्रोड़ परमशिवः 
सशक्तिकं इति ॥ इति षष्टप्रकर णम् ॥ # ॥ 

इटानोमाज्नाचक्रोडं सहस्रदलकमलाधःस्थानवर्तिकारणावान्तरशरीरं 
निरूपयितुमिच्छनत्राह waar वायोरिति । serra: यदा यस्मिन् काले 
योगौ जनः गुरुचरणयुगाम्भोजसेवासुभौलः गुरुचरणयु गाग्भोजस्य शेवा 
सुशोभनं दृट्तरकाग्रमनोऽभिनिवेगेन सनव्वाङ्गसुन्दरं भौलं योगानुष्ठानरूप- 
सहत्त यस्य aed: सन् तदुपरि आज्ञाचक्रोहं महानादर्प्रं महानादस्य 
रूपं पश्येत् तदा लस्य योगिनः करकमलतनते सदा aafaa काले वाचां 
fate: वाक्यसिद्िभयारेवेत्यन्विताथः 

(ge) लयस्यानमिति । एतत् स्थानं वायोव्िरासभ्रूतम् | तदुपरि मदानादष्ह्पं योगौ जनो 
यदा पश्येत् तटा तस्य॒ वाक्सिद्धिरपि. करपद्यतले wea भरूयात् । कोटशम् ? शिवो हकार 
तदाकारं शिवरेव्योरदवाङ्गखच्छपं यख इहरगौय्यात्मकवात्। शान्तं सोस्यसू्तिम् । वरान् ददाति ` 
अभयसपि | सुबुद्धोनां प्रकाशो यद्भयात् | योगो New ? गुरुचरणसेवास्ुशोल इति युरुचर ण- 
स्यतदुपद्श इत्ययः | 3 ५... , 
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नादं विशेषयति लयस्थानं वायोरिति aa महानाद वायोलेधः 
यस्मादुत्यत्तिः तत्र लयनियमात्। यपि gaged स्यते वा योलेयस्तस्य 
च व्योि लयो दृश्यते तथापि कदाचित् नादेऽपि वायोलयो भवतीति | अतर 

धिवोकारादरसवती रसादजायत ककारात् . सर्व्वाणि जलानि तोयोनि रेफादङ्कितच्तं नादादायुः सर्नप्राणमयः विन्दो गगनं स््शन्यं शब्द् 
मय तभ्यः पञ्चदिंशलिगुणमयतच्वं सर्व्वमिदं विष्वं ब्रह्माख्डं कालिकामयमः 

| इति श्ुतिवाक्येन कालीमन््वर्णस्य at deca नादे वायोलयो भवतोति ध्येयम् | शिवाद्मिति | शिवस्या्चैनारौशखरत्वात् ay शकतिस्त्पं 
नादमित्यथः । सिराकारमिति wate सिरोलाङ्गलस्तदाकारमित्यथः 

तदहं तु महानादो ` लाङ्गलाकतिरुज््वलः | 
` इति कार्तिकेयेष्वरसम्बादवाकयातः। यदपि (छषिको aed हलं गोदा- 
UVM’ इत्यमरकोषे लाङ्गलवाचकसोरशब्दस्य चतुर्थखरयोगिलं तथाप्यत 

उचनान्तरक्रवाक्यतानुरोघेन ठतोयस्रयुक्तसिरः पदेनापि लाङ्गलः प्रतोयते 
इति । saat शिवाकारमिति केन शिवशक्तिमयोऽयं ate: | 

तदुक्ते प्रपञ्चसारे- ^ > 
 . ` . नादात्ना wae सा निरामयपदोकखी ) ` 

falas यदा शक्तिः deat ar aqet War uefa n 
अतण तस्या एव शक्तनां दंविन्दृष्टषल्यपयोग्यरूपौ" इति सववभट्ेना- 

प्यक्तम् | a | 
अन्यत-- ` 

` सातत्यसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सत्रिघेस्तथधा | 
विचिकोष॑घेनीभूय aficiata विन्दुताम् ॥ इति ॥ | तथा चोमंदाचायवायम् । ̀  “नाद एवं घनोभूत कचिदभ्येति विम्दुताम्* 

इति। अर सकलंवचनपरययालो चनया गत्तिरेव नादविन्दुरूपैणावि- व भूता सृवणङ्गरडलमिव । नादविन्दुः पुनरेकाकारेव इति निष्कः । वरदातार-  भिव्यधेः॥२९॥ a Keener cass 
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dee wigan निवसति शिखरे शन्यदेशे प्रकाशं 
 विसर्गाधः पद्म दशशतदलं पुर्णचन्द्रातिशुभरम् | 

अधोवक्तं कान्तं तरुरविकलाकान्तिकिञ्चल्कपुद्चं 
ललाटाय; प्रविलसितवपुः केवलानन्दरूपम् ॥४०॥ 

अथ समाधिरूपयोगनुशोलनसाघकानां समाधिकालात् प्रारीवं विचि- 
न्त्यातिप्रयलः स्थल सुच्छक्रमात् सव्वं चिदात्मनि विलापयेदित्याचायवचमेन 
समाः Ga स्थुलषच्छरूपरूष्टिप्रपच्चसमुदायचिन्तन विधानात् तज्न्नानस्या- 
वश्यकल्वादतरे वदन्ति । aa तावत् एरथिव्यादि पञ्च खलरूपाणि सूलादि 
विश्द्ान्तचक्रो उक्तानि तदासितलात् मूलाधारे भ्रूमर्डले पादघ्राशेन्द्रिय- 
गन्धतच्वति जिः 1 जलमण्डले पाणिरसनेन्दरियरसतच्वेति तिः । afeawa 
पायुचच्वुरिन्दरियरूपतच्ेति तिः। वायुमण्डले उपश्त्रगिन्दरि यस्पर्भ तच्चेति 
fa: | Wawa वाक् खोत्रेन्दरियशब्दतच्वेति चिरिति समुदायेन पञच्चदश- 
तत्वानि aaa ulate मिलित्वा विंशतितच्चानि खलानि बोड- 
व्यानि । cat सून्मरूपाणि विधौयन्ते। तचाज्ञाचक्र aed मनः; खयं 
प्रदशितम् । ToS कड्लमालिनोतन्ते आन्नाचक्रसुपक्रम्य-- ` 

Haga सदा भाति हाकिनोश्किरच्ज्ितम् | । 
वुद्धप्रल्लत्यहङ्ारालङ्कतं तेजसं परम् ॥ इति ॥ | | 

अतर qfernaegumaaareuaare fafa: प्रतीयते । aareerce ` 
न पाठक्रमात् fata: सरूलाधारादि सव्बव्र एधिव्यादिजनकस्य तत्तदिलया- 
धारस्य च जन्यविलाप्ययोरघःखितिदशनात् पाटक्रमाच्छान्दक्रमस्य बल- 
वत्वाचात्रापि तथा fafa: warts तेन “ब्रहृद्ूारे इहरेद्व्योम सशब्दं 

( ०) agg इति । तद महानाद्ख ag सहाशङ्किन्याञ्च शिखरसमदेशे खन्यनिरालम्बे 
विसगखखाधः vated सहस्रदलपद्ं निवसति | अत्यथप्रूणचन्दरे दव We Balsa कान्तं ` 

 तर्यैरविकषला द्रव कान्तं किञ्चल्कपुद्धं यख! ` ललाटाद्यलेलाटादिषिन्यस्तरकारादिपद्चाश्हरे 

ल्िशतिप्राक्रारेणं परिलसिततलुः केवलानन्दखरूपनिति। | | 
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प्रथमोपखितं तदादावदङ्ारस्तदूं बुिप्रकत्योः fafa: । एतेषां जन्यजनक- 

भावमाह सारदायाम्- | 

भूलभूतात्ततोऽव्यक्तात् विक्ततात् परवसुनः 

्रासोत् किल महत्त्वं गुणान्तःकरणात्म कम् । 

अभूत्तस्पारदहङ्ारस्विविधः रुशटिमेदतः ॥ इति ॥ 

विक्ततादिति इदं परवसतुनः प्रतिषिम्बत्वेन विक्षतिरूपं महत्तच्वारौनां 
प्रक्तित्वात् प्रक्षतिनासकञ्च। अतएवोक्रम्- 

vata: परमा afafaafa: प्रतिविम्बता ॥ इति ॥ 

तथा परंत्रह्मात्मप्रक्तिप्रतिविम्बखरूपिणौोति urquefaaa । सारटा- 

वचने महत्त्वमिति | यदेव asa सेव वद्धिः | तदाह ईणनरिष्रेन- 

बोडइव्यलक्षणा सेव प्रक्तिः शक्िजग्भिता । 

बुदितच्छं भवेदयक्तं सास्िकं गुणमासिता | 

संव afearara aw सांख्ये प्रगोयते | इति ॥ 
 महत्तच्न्तु गुणान्तःकरणात्मकम् । गुग्णः सत्वरजस्तमोरूपाः | अन्तः 
करणमाह सारदायाम् “अन्तःकरणमात्मनः मनोवदविरदहद्मरित्तच्च परि 
कोत्तितम्” इति । एतत्समुदायात्कं महत्तत्वम् । ननु मनसो मदन्त) न्त- 
waa तदन्तश्चक्रऽस्मिन् प्रविलसति मनः ameafaada परथगभिधानं 
कथ सङ्गच्छते इति चेत्र तन्मनो न महत्तक्वान्तगतं किन्तु aceer 

जन्यमतिरिक्तम्। तदाद-- 

यतोऽपरं मनस्तच्ं ससङ्कल्मविकल्यकम् | ` 
तजसादेव तजन्नातम्” इति राघवभटः। | 

एवच्चाज्नाचक्रस्थमनःपययन्तानां क्रमेण स्थितेव्विहितत्वात् ages 
 इारादीनां खितिर्बोध्या। ततच्ान्नाचक्रो हाकिनी इतरलिङ्कप्रणवमनो- 

 उङ्कारवुचिप्रकषतोनामव्यवहिताोरौदंक्रमेण सितिनिरूपणत् स्थानविशेषा- 

नभिहितस्य पूव्वैदभितचन्द्रमण्डलस्य dugg खखितिरि्ति।. ननु तेषामधघः 
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कथं न खौयते इति चेन्न । ^इन्दुलंलाटदेशे च तदं बोधिनौ खयम्” इति 
सम्प्रोहनतन्तवचनेन वच्यमाणान्नाचक्रोइवर्तिन्योः समनियतयोरिन्दुबोधिन्यो- 
रघोभागी खितिनोधनात् तयोरव्यवधानाय wits एव तस्य खितिरिति । 

अधान्नाचक्रोड कारणरूपमाह सम्मोहनतन्त-- 

इन्दुललाटदेशे च ag” बोधिनो खयम् | 
agg भाति नादोऽसावद्ैचन्द्राल्लतिः परः a. 

AGE च महानादो लाङ्गलाक्षतिरुञ्ज्वलः | 
age च कसा प्रोक्ता ्राञ्लोति योगिवल्लभा ! 

 उन्मनो तु तदहं च. यद्गत्वा न निवत्ते ॥ इति ॥ 

age बोधिनोत्यत्र agg wale श्रान्नाचक्रोद्ध इति . यावत् 1 

घोधिन्यघःस्ले विन्दु खि तिमाह भ्रूतश्दितन्ते-- | 

विन्दु्मातर्चैतो देवि तदृ नादसंत्नितम् | ` 
STATS तथा वायोश्चह्यनादं तदूदुतः ॥ इति ॥ 

Ararat शक्तिः । os 

बालसव्यप्रतौकाशमासोदिन्दुमदक्तरम् | 
agg चाद्मावा तु WWaaaaezat | 

इति -वहचिविक्रमसंहितावचनेनाईमावायाः शक्तिवाच कल्वप्रतीतेः । aa 
इयोव्वेचनयोरेकवाक्यतया asa सैव वोधिनौति बोध्यम् । fae 
बो धिनोनादेति चं विन्दुमयपरशक्ते रूपविगेषः 

तदाह सारदायाम्-- ४ 

सच्िदानन्दविभवात् सकलात्. Ua ` | 

आसौ च्छकतिस्ततो नादो नादादिन्दुससुदववः ॥ ` ` 
 . परशक्तिमयः साक्ताच्िधासौ.भिद्यते पुनः । - ˆ ` 

 विन्दुनादो वोजमिति तस्य मेदाः समीरिताः ॥ 
¦ .. बिन्दुना दयामको asi शक्तिर्नादस्तयो्ियः1 ` 

समवायः समाख्यातः स्व्वागमवि्ारटैः + इति +. . ... 
ट 
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परशक्तिमयः परः श्वस्तन शिवणक्तिमयो विन्दुः; । अयं amare खितो 

विन्दुर्नीदात्कः शिवात्मक | | | | 

ast शक्तिर्बो धिनोरूपमित्यथः। नादस्तयोः समवायः सम्बन्धः च्ोभ्य- 

च्षोभवारूपस्तेनायं क्रियाश्क्तिरूपः waaay महानादः पूर्व्योपदशितः.1 

age च कला tat इति । कला प॑क्लि; । ्ा्ञोति तिक् रेखारूप- 

माताकास इत्यथः । इयं शक्ति; weqrel आविभता । aga पञ्चरात्रे 
एवमालोक्य सगदौ सच्चिदानन्द रूपिणम् | 
समस्ततच्चसंघातां खच्यधिष्ठाटरूपिरौम् । 

1 wat करोति frat तां प्र्लतिं परमः पुमान् ॥ इति ॥ 
अन्यत्त-- , . ~ `. 7 oN 

शिवशक्तिसमायोगादव्यक्तात् .परमेष्वरात् | 

आद्या भगवतो देवौ सेव च्िप॒रसन्दसे। 

असोच्छक्लिस्ततो नादो नादादिन्दुससुद्धवः ॥ इति ॥ 
Saal तु तदं चति | तल्लक्णमाह-- 

यत्र गता तु मनसो मनस्त्वं नव विद्यते । 

उन्मनौ सा समाख्याता सव्वैतन्तेषु गोपिता ॥ इति ॥ 
ततश्च मनोहत्तिमददिषयावल्म्बनचटटाकालोनविषयावलम्बनसामान्याभाव- 

सम्पादनं तच्छमुन्मनोलमिति। सा च दिविधा, agate निर्बाख- 
कलारूपा Taqurafaar वणवसलौरूपा | 

तथा च कड्ललमालिनोतन्ते- | 
 सहस्रारकिंकायां चन्द्रमण्डलमष्यगा । 

सव्पैसङ्गत्यरडिता कला सतदभौ भवेत् । . 

saat नाम तस्या हि भवपाश्निक्लन्तनौ ॥ इति ॥ 

Sate मालावरै स्मरक्णत् मोक्दाचिनो ॥ इति । 
ATMA AMAT SHAT .; ; , ल 



षट्चक्रनिरूपणम् । of 

उन्मन्यधः समनोमाह मूतशद्दौ-- 
` ततो fe व्यापिका शक्तिराच्नौीति यां विदुर्व्जनाः 
, समनोसतस्तस्या satay तदू्ैतः ॥ इति ॥ 

इदमपि परशक्तेरवान्तररूपम् । ` ततघाज्नाचक्रोद्धं दितौयविन्दुः शिव- 
स्ररूपः। Ag” धैमात्राकारा बोधिनशक्तिस्तदृ शिवशक्तिसमवायरूपाऽचचै- 
चन्द्राक्षतिनादस्तदूई लाङ्गलाकति्हानादस्तदृषधं ate व्यापिका. 
शक्तिः agg समनो ag”_ उन्मनोति क्रमेण सप्कारणरूपाणि ada | 
 अलमतिविस्तरेण् प्रक्ततमनुस्रामः। सहसखरदटलपद्मं निरूपयन्नाह age 
इति दशभिः 1 agg mguefiaesu? yaituciianfedaren: 
शिखरे मस्तके शन्यरेशे नाद्यनाहतस्याने तेन qyarat अपि we इति 
सूचितम् । विंसगस्याघः दणशतदलं सदस्रदलं पद्म निवसति इत्यन्वयः । 
 विसमेन्तु ब्रह्मरन्ध्रस्योई$भगी- 

तस्मिन् we विसगंच् नित्यानन्दः निरच्ननम् ॥ ` 

इत्यादि वच्यमाणवचनात् | | - 
पद्मं विशेषयति पूणेचन्दरत्यादि । ल-काराद्येव्भर्शेः प्रविलसितवपुरिति 

aa ल-कारग्रहणं न विलोमेन वणंचिन्तनाध किन्तु ल-कारग्रहणं aa 
 परिव्यागाधम् । तत्त्यागवोजं हि वर्णनां सहखटक्ते स्थितिरावरत्तभेरौव 
घटते । tay त्त-कारसहितेकपञ्ाशदरणपनां विंशत्यावर््तने विंश्त्यधिक- 
सहखसंख्या भवन्ति । उनविं्ल्यावरत्तने तु ` एकचिंश्द्यनसहस्रसंख्या 
भवन्ति | अतः क्-कारपरित्यागीन तत् समाधोयते । तैन भ्र-कारादिल-का- 
रान्तपच्चाश्दणो sata विंशत्यावतत्तनेन सहखदंले चिन्तनोया इति 
ध्येयम् । अनुलोमेन वणचिन्तनं amare कड्ालमालिनोतन्ते- | 

सदसरारं मदहापद्ं शक्तवणमघोसुखम् | । 
| अ-कारादि Barta: स्फरदेव्विराजितम् ॥ इति ॥ 

 अतर.च्-कारान्ैरित्य व्ान्तशब्दस्यावसानार्थकत्वात ्-कारोऽन्तेऽवसाने यस्येति 
बडुत्रोहिणा च-कारं fae ल-कारान्तपञ्चाशद्रणंयोगः । च्रथवा ल कारा. 



६० वषटचक्रनिरूपसम् । 

समासे तस्यान्तः शशपरिरहितः शुद्र सम्प णचन्द्र 

स्फरत्जत्लाजालः परमरसचयलिग्धसन्तानहासौ | 

` विकोणं तस्यान्तः स्पररति च सततं विद्यु दाकाररूपं ` 

 तदन्तःश॒न्यं तत् सर्कलसुरगणेः सेवितं चातिगुप्म् ॥४१॥. 

यैरिति लकार-चकारान्तपच्चाशदर्णनामकथादितिरेखावदामावन्तंन यथा- 
योग्यावन्तनेन विन्यासः | क्कालमालिनोवचनन्तु दच्िणावत्तेन वर्ण विन्यास- 
विधायकम् इति वचनदहयोरविरोधः। wa पञ्चाग्दरणनां रूपविरेषा- 

नभिघानात्तदणमय्या «ASR: शुक्तवणत्वदशनात्तेऽप्यत शक्तत्वेनैव 

 चिन्तनोया इति ध्येयम् । ललाटाद्यव्वे्णेरिति पाठे तु ललाटश्ब्देन माटका- 

न्यासोक्तललाटवणः अकारस्तदाद्येव्वणरित्यथः। एतत्क्ते लकारं fasta 

अकारादिक्कारान्तं पञ्चाशदणयोगो बोध्यः। waa पञ्चाशदशग्रदे 
अन्त्वलकारत्यागदशनात् 4 

अत्र केचित् प्रविलसिततनुरिति पठन्ति। ततर “arufa पद्यम्” इति 
दशनात् पसि विशिष्टस्य पद्ममित्यस्य विशेषणतया तनुरित्यस्यापि te 

fafa व्याख्यायन्ति च। तन्न एतत्न्ञोकस्निवसतिक्रियायाः adaa 
पद्यमिति विन्न्तनिदणात् ज्ञी वलिङ्कप्रयोग एव प्रतीयते न तु पंलिङ्गप्रयोग- 
aia विस गान्तो भवितुमहंति अतस्तदिगेषणस्य तनुश्ब्टस्य क्रौवत्वमवश्य 
वायं तथाल विन्दन्तता न भवति fafaea छन्दःपातस्तस्मादपुरित्येव 
पाठः। सखष्टमन्यत् ॥ son 

सहस्रदलकमलकणिकायां चन्द्रमण्डलस्ितिमाह समास्ते इति । 

(४१) समास्ते इति। तख wget शशरदह्ितः ऋअत्य्रीश्चिमान् सम्बर्णचन्द्रः 
समासते | -कोटशः ¢ स्स् रंन्तिज्योत्स्ञाजालानि ge Taal [.. पररमरसचयेन शित्रसम्बन्ध्राय 



षट्चक्रनिरूपणम् | ६१ 

तस्यान्तः तत्र पञ्चे waa शदः नि्खलोदयविशिष्टः। चन्द्रं विशेषयति 
 स्पुरदित्यादि परमरसचयल्िग्धसन्तानहासो इति । fae आर्दरसटश- 
भावस्तस्य सन्तानो विस्तारो aa इत्यथ; | ततश्च परमाखूतरस्चयेन उत्ताप- 
हीनतया ल्िग्धसन्तानयुक्तो हासवदानन्दमयकिरणविशिष्ट sa) अथ 

चन्द्रमर्डलस्याध BE अन्तरात्मादौनां fafaare कड्मलमालिनोतन्ते 
सहसखारसुपक्रम्य-- 

तत्वरिकायां देवेशि अन्तरात्मा ततो गुरुः । 
Gag मरडलब्धेव चन्द्रम ण्डलमेव च ॥ 

ततो वायु्मदहानामा ABT ततः स्मतम् | 

तस्मिन् wa frag नित्यानन्दं निरच््ननम् । 

agg ङ्न देवो खष्टिश्ित्यन्तकारिणौ ॥ इति ॥ 

dala: चन्द्रमण्डलमध्ये सततं निरन्तरं विंयुदाकाररूपं fart स्फ़रतोति | 
तदन्तःशून्यभिति । seer शून्यं यस्य तदन्तःशून्यं परं विन्दुशरोरं 
तस्मिन् तिकोणे ्रन्तःशृन्यं तदन्तःशन्यं तिकोणमध्यवर्तिं पर॑विन्दुरूपं शून्यं 
स्फ़रतोतिः क्रियान्वयः ।: यद्वा तद॒न्तस्िकोणमध्ये शून्ये परं विन्दुरूपं 
स्फरति | अतएवोक्तं तोडलतन्ते षष्टोल्लासे-- | ॑ 

निराकारं परं ज्योतिष्विन्दुञ्चाव्ययसंज्नकम् | 
विन्दुशब्दन शून्यं स्वात् तथा-च गुणस्चकम् ॥ इति । 

अत “आआहारनिदांरविदारयोगाः, gaat: धर्मविदा तु काथ". इति 
वचनात् योगस्य गोपनेनानुष्ठानविधानात् तटन्तःशृन्यमतिगुपतं यथा स्यात्तथा 
सकलसुरगणः सेवितम् आआराधितमित्यथः॥ ४१ ॥ 

परमाण्टतसमूहेन safer टोश्चियेसय aq wee मध्ये निकोणं सब्वैटेव स्फरति 
 विद्यदाकार दव eu ae तिकोणान्तम्दध्ये तत् श्न्याकार विलसति! सकलसुरगणः; सेवितम! 
ग्ब्रन्यत्वाद तिगम् t oe | 



६२ घट्चक्रनिरूपणम् | 

` सुगुप्तं तद्यनादंतिशयपरमामोदसन्तानराशेः 

परं कन्दं SE सकलशशिकलाशुद्वरूपप्रकाशम् । 

इह स्थाने देवः परमशिवसमाख्यानसिक्वः प्रसि 

, खरूपी सर्व्वात्मा रसविरसमितो Wrasse: ॥४२॥ 

सुगु्तमिति। अस्यायमधः वच्छमाणकेशणाग्रकोरिभागकरूपल्राट तिरु 

तत् wer यत्नात् चिरनिरन्तरष्थानादययनुषटानात् सकलशशिकलाश्डरूप- 

प्रकाशं कला निव्वाणएकला तया सह ada at शशिनशन्द्रस्य drew 
कला तया जिरश्लरूपप्रकाशो यस्य॒ afer) तथा चातिदुच्छ- 
मपि विकोण्णन्तन्धै्य माकलानिर्व्वाणएकलासदहितपरंविन्दुरूपान्त शून्यं ध्यानेन 

प्रकाशितं भवतौति भावः | परमामोदसन्तानराशेर््रोतच्तस्य परं कन्दं प्रधान 

स्रूलमित्यथः। सुगुप्तमिल्यव सुगोप्यसिति पाठे यल्लादित्यस्य उभयवान्वय 
दति waa | | | | 

केचित्त विकोणन्तःशन्यं word ` तत्त् ` कौटटशम् ९ सकलशशि- 
कलाशुद्धरूपप्रकाशम् । , शशिनश्न्द्रस्य सकलकलः समस्तकलाः षोडश- 

कलाः तत् शधं शुक्तं यद्रूपं asa प्रकाशो यस्य ताटृशपूरचन्द्रप्रकाशमिव्ययैः 
इति व्याख्यायन्ति तच्चिन्त्यम् । तचिकोणस्य ` परण चन्द्रमरख्डलमध्थ व्तिल- 
कथनेनंव व्रिको णमध्यस्ानस्य पूणचन्द्रतुल्यप्रकाशप्राप्तो पुनस्तत्कथनं व्यथं 

स्यात् । किञ्च सकलसुरगणेः सेवितसित्यनेन शृन्यस्यानस्य सेवनं न युज्यते 

किन्तु विकोणान्तव्विन्दोरेव सेव्यत्मिति । यदितु तत् शृन्यस्ानस्य परं 

विन्दोरधिष्ठानात् सेव्यलसिव्यच्यते तदा तु तत्शृन्यस्थानस्य परं विन्दोरधि- 

(४२) दगुप्रमिति । सुगोप्यं तत् श्दून्याकारशिवलिङ्गः war गोप्यं गोपनीयं wafaa 

. यावत्तावन्न कथनोयस् | Mery? अतिश्यपरमामोद्सन्तानजनकाग्धतरायेः प्रकटमूनं aad 
परमाञ्छरतं चरति! खल्यम् aaa शशिनः सकलकलेवांशद्पं प्रकाशो यस्य | TS STA णव 
प्ररमशिव्रत्वेन fag: vafafea: प्रसिद्धः योगिना हृद्ये प्रकाशनसश्वरूपी ग्पून्याकारः waa 
अल्ला रसविरसमितः परमरसेनाच्छारितः BAST यो मोहान्धकार Aa Sa! स्टय्येरुट शः 



षट्चक्रनिरूपणम् । ६३ 

 सुधाघारासारं निरवधि विमुञ्न्रतितरं ` 

यतेः खात्मन्नानं दिशति भगवान् निर्मलमतैः। ` ̀ 

समास्ते सर्व्वशः सकलसुखसन्तानलदरौ- 
परीवादो हंसः परम इति नाम्ना परिचितः ॥ ४३ ॥ 

छानात् रशव्यत्रमित्ययते तदा तत् शृन्यस्थानभैव नो भवतोति सुषोभि- 

भाव्यम् | ८ 5 | | 

 सरहस्रदलकणिकायां परमशविखितिमादह इह wet इति। द्र 

स्थाने. कणिकायार्मिल्यधः। . परमशिविसमाख्यानसिदधः परमशिवनास्ना 
ख्यातो देवो and इति शेषः! देवं विशेषयति सखरूपौति ब्रह्मरूपी 
ब्रह्ममयमिति यावत् । wala सर्व्वेषां जोवानाम् आता arate: 

MUHA AGH भेदाभावात् य AAT एव sla; asta 

 मध्यालरामायणे-- Stn om ue 

HATA ULATHT च पायो ata Fad . ....... 

आआचायशास्वोपदेणदे क्यज्ञानं यटा भषेत् ` 

आत्मनोर्जोवपरयोनष्यूला विद्या तदवतु ॥ | 

इत्युक्तम् । शुतिरपि “aqaate” इति. वाक्येन. तच्ंपदयोरेकाथत्वं दशं- 

यति | रसविरसमित इति ta: परमानन्दरसः विरसस्तदलक्णयेन शिव- ` 

` शक्तियोगजन्यसामरस्यानन्दरूपः । तदुभृयरसमितः. प्राप्तः इत्यधेः. Aaa 

परमानन्द्रखस्तन्मित इत्यथः । AAMAS: अन्नानमोदान्धकार- 

 नाणएकलात् इंसः ST इत्यथः ॥ ४२ ॥ छ ४ 

सुघाघारासारं निरवधि faqqataaufafa | निरवधि निरन्तरम् 
Hc 

ii SR a ae ee oF 

(ay) द्धाधारासारमिति। स भगवानु शिवः निम्यलमतेयगिनो जनख.खत्मविषयस 
 परसात्मनिन्नानं दिश्ति कोटम् ? खधाधारासारम् अश्टतघाराया आसुारज्मिव। यहा, 



६४ षट चक्रनिरूपणम् | 

afaauafand यथा स्यात्तथा सुधाधारारूपसारं वसु विसुच- 

fac: | 

श्रयवा सुधाया आाधारश्वन््रस्तस्मादासियते निःखियते यत् तत् सुधा- 
धारासारं शुक्तवर्णीखतकिरणं faqaq प्रकाशयननित्य्धंः। एतदिरेषरेन 
विशेष्यस्य चन्द्रवत् शक्तवणत्वं चचितम् । ` 

यदा आसाग्यते निःसाथते उच्चायते इति यावत् age सुधाधारया 
सह श्रासारं सुधाधारासारं सुधामयवाक्यमित्यथेः | ततश्च निरवधि सव्धैस्िन् 
काले अ्रतितरां मोहनाशायातिप्रवलतरां सुधामयवाक्यं विमुञ्चन् उचरन् 
सन् यतेरुपास्यदेवतायां नियतमनसः areata खच््ौवात्ा तेन सदह आत्मा 
परमात्मा ज्ञायतेऽनेनेति । अताण्रधकसाहिल्येनः जोवात्मासेदेन परमात्मन्नान- 
कारणं तारकत्रह्ममन्चम् उपदिशतोति समुदायाः 

अथवा सुधाक्पाखतं तद्चारया युक्तं सारं ब्रह्ममन्तामकसारवाक्यसुच्रन् 
सखातन्नानं दिशतोल्यथेः। एतददिशेषशेन तारकमन्तोपदेशकल्न्नापनात् 
विशष्यगुरुलवं सूचितम् | एवद्येतदिणेषणं पू््धक्षोकोक्तपरम शिवस्यैव zeae | 
अतएव ललितारहस्ये गुरुतत्लनिरूपणे-- 

ख्यातोऽयं पुरुषखेः सव्यैदाकलरतिप्रिय | 
इत्यादिना गुरं qufaar 

iste प्रिया तसय ब्रह्मवमसुदुल्लभा। ` 
परमं ब्रह्म यत्पादपङ्जय तिेभवम् ॥ Aa. 3 

इत्युक्या शोभाधिक्येन पदपद््नयोः परब्रह्मरूपपरमरिवस्य हत्पद्चादिति 
व्याख्यातम् । तेजोरूपगुर्प्रियायाः पाददयारोहणं शुरुषदय एव न लन्य- 

 प॒रुषस्येति। अतो यः परमशिवः स एव गुरुरिति तात्मथम् 1 | 

अ्टतधारासार निरवधि अतितराम् अत्यथं वि्चन् इति भगवतो विशेषणम एवंश्चूतः wag 
शिवः want सखसमूलहरोवह््िभितः सन् Was | Hew? नामना परमहस. दरति 
परिचितः1 ¢ व 



षट चक्रनिरूपणम् | 

जिव्वणतन्छेऽपि-- 

शिरःपञ्चे महादेवस्तथेव परमो गुरुः । 
aaa नास्ति देवेशि पूज्यो हि सुवनत्ये 1 ` 
ada चिन्तयेहेवि वाद्ये गुरुचतुष्टयम् ॥ इति ॥ ` 

श्रयं परमशिवः कणिंकान्तस्िकोणएस्य वदिरधः कथ्यमानद्ंसः इत्य- 
स्योपरि वत्तते । पूर््वोक्तकङ्गालमालिनीतन्तवचने- 

तत्कणिकायां Safa अन्तराता ततौ गुरुः | 

Gag Awe da चन्द्रम र्डलमेव च ॥ 

इत्यादिना क्रमेण महहाशङ्धिनोगक्तिपय्येन्तखितिमभिधाय | 
तस्याधस्ताच देवेशि चन्द्रमर्डलमष्यगम् | 

चिकोणं तत्र afar रयदहोनामिका कला । 

ane कुटिला नित्वाणख्यसप्रदणो कला ॥ 

इति वचनेन चन्द्रमण्डलान्तस्िकोशेऽमाकलादौनामेव स्ितेरक्तत्वात् । 

Tig तदधोऽन्तरात्मन safe खितिरूवाच । ननु कड्ालमालिनौोवचने- ` 

ऽन्तरात्मन उपरि गुरोः स्थितिरुक्ता तत्कथं हंसस्य ay गुरोः स्थितिरुच्यते 
षति चेन्न इंसान्तरामनोरेकाथेत्वात् | 

तधा हि कद्भालमालिनोतन्ते गुरुध्यानं यघा-- 

सहस्रदलमध्यखमन्तरात्मानसुत्तमम् | 

तस्योपरि नाद विन्दोऋध्ये सिंहासनोज््वलम् ॥ ̀ 
तस्िन् निजगुरं नित्यमित्यादि । 

तथाऽन्यव्र-- - 

हंसपोटे wand aye शिवरूपिणम् । 

श्रसुकानन्दनाथान्तं स्मरेत्तन्रामपून्वेकम् | इति ॥ ` 
सथाऽन्रदाकल्ये-- 

शिरः पद्मं क्तं टश्शतदले केणएर गते 

uaa तल्प -परमशिवरूपं निजगुरुम् ॥ इति ॥ 

& 



dé TAMAQUA | 

एतेषां वचनानां पथालोचनया हंसान्तरामनोरमेदः प्रतीयते। एवं 
परमशिवरूपं निजगुरुमित्यनेन परमशिव एव गु रुरिति भाव्यम् | 
यत्तु सहखदलसुपक्रम्य-- | 

awa तु त्रिकोणं स्यादिद्युदाकाररूपकम् | 

विन्दुंयच्च aaa विसगंरूपमव्ययम् | 
तन्मध्ये शून्यदेशे तु शिवः परमसंज्नकः ॥ 

षति वचनं परमशिवस्य तिकोणएमध्ये खखितिबोधकम् तन्मतभेदेन सदसर- 

दलकमलाभिन्रतत्कणिका धोवन्डसु खद्दादशद लकि कान्तस्तिक a Te 
fafatrrag एतत्पादुकापच्चकस्तोते स्पषटोकतम्। + तूदैसहस्रदलकरिका- 
विकोश शुरुस्थितिवोधकम् । मध्यतिकोणस्याधस्तनचरिकोणान्तरे तद्रूपेण 
स्ितः। अन्यथा कड्ालमालिनोतन््रवचनविरोधात् | 

समास्ते सर्वेश इति । wa करिकायां सर्ववेषामोण्वरः समास्ते इत्यर्थः | 
नन्वत्र॒परमशिवस्थितिकथनेनेव दैश्वरख्ितिसक्ता aad पुनः; was 
स्थितिङ्च्यते इत्यतः asin विशेषयति हंस इति । . अयं wast da. हंसं 
इत्यानुपूल्विकमन्ाकारः | तदुक्त प्रपञ्च सारे-- ` | 

सा aad चिन्मात्रा ज्योतिषः सत्रिधेस्ततः । . 

विचिकौ्षेणौभूय कविदभ्येति विन्दुताम् ॥ 
कालेन भिद्यमानसु स विन्दुभेवति दिधा। 

विन्दुक्तिणभागश्च वामभागो विसर्गकः ॥ 

तेन दक्िणवामाख्यी भागौ पुंसी विशेषिती 1 
wert विन्दुरिव्युक्तो fram स इति स्मृतः ॥ 
विन्दुः पुरुष इवयक्तो faa wafa: स्मृतः | 

 पुप्रह्यत्यासमको इंसस्तदासकमिदं जगत् ॥ इति ॥ 

 सुव्यक्लमाहइ महाकालौतन्ते प्रथमपटले-- 
 सहखरारान्तरे शून्ये दिव्यतोरण्योभिषे । ` 
 चन्द्रमण्डलमष्ये तु हंसवरदयोपरि । ` 



षटचक्रनिरूपणम् । ६७ 

fated शैवाः परमपुरुषं वेष्णवगणा ` 

लपन्तीति प्रायो इरिहरपरदं केचिदपरे | 

परं देव्या देवीचरणयुगलाम्भोजरसिका 

मुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रक्रतिपुरुषस्थानममलम् ॥४४॥ 

-शदस्फटिकसद्ूाशं शदत्तौमविराजितम् ॥ इत्यादि ॥ 

हंसवर्णद्योपरोति सुव्यक्तम् । श्रवा हंसः परम. इति नामना 

gq इति नाना परम इति नाम्रा च परिचितो विख्यात इत्यथैः । 

ग्रल्यकारेणए ऊनपरञ्चाशच्छोके कैचिदंसाख्यमेतदित्यनेन wana 

[। यदा ₹हंसोऽन्ते यस्य स दंसोऽन्तः हंसोऽन्तञ्चासौ परमञति wa 

शाकपार्थिवादिल्वात् मध्यपदलोपि हंसःपरम इति सिषम् । तेन 
इति arat परिचित इत्यधेः । अतणएवोक्तम् श्रागमकल्पदुभे-- 

श्रसौ परमदंसाख्यो युक्तखावरजक्नमः ॥ इति ॥ 

लसुखसन्तानलहरीपरोवाह इति । waned सकलसुखं तस्य 

विस्तारः स एव aed Aa परि सव्धतोभाषेनोद्यते उत्तरोत्तर- 
waa प्रकाश्यते afaq इत्यर्यः । ततश्च चेर्याकारेणए सब्ध- 

व्प्रकारसखविभिष्ट इति यावत् । भ्यं दंसः परमशिवस्याधो वत्तु 
५२ ॥ | 

त् aftarat सन्धदेवतामयहंसादौनामधिष्ठानात् शैवशाक्तादि- 
सकानामुपास्यदेवतास्थानमित्याह । शिव्रखानमिति | रवाः शिवो- 

faverd दरति । wag परसभिवस्थानं शेवा जनाः शिवस्यानलिति लपन्ति | 

MAVEN परा प्रष्टा मा ase एवबम्भुतघुरुप्रं वदन्ति । अपरे केचित् प्रायो हरि- 

१ लपन्ति। अन्ये देवीचरणयुगलानन्द्रसिका देव्याः ws लपन्ति। वस्तुतस्तु 

भावनाया wat निरञ्जन एवं निर्व्वाच्यः अतएव “ऋजुकुटिलनानापथजुषां न्टणा- 

' दूति पुष्मट्नोक्गं साधु संगच्छते: 



an षट् चक्रनिरूपणम्ः। 

इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो 
न भूयात् संसारे पुनरपि न बद्वस्विभुबने | 

समग्रा शक्तिः स्ाच्चियममनसस्तस्य क्तिनः 

सदा कन्तुः Fa खगतिरपि बाणौ सुविमला ॥ ४५ ॥ 

पासका एतत्पदं थिवखानं लपन्ति वदन्तीत्यर्घः । परमपुरुषं परमपुरुषस्य 
विष्णोः खानं इदमयतद्धितप्रत्ययेन सिद्धम् । केचिदिति ये हरिदहसयोपा- 
सकास्त शवा वष्णवाञख ते केचित् अपरे कैवलशिवविष्णपासकेतरा हरिद्रपदं 
लपन्ति । अतः सव्वं शेवा वैष्णवाः केवलशिवस्थानं Fanfare न वदन्ति 
इत्यभिप्रायेण इत्युक्तम् ¦ अन्ये युगलभजनभौलाः यदा अन्ये हसमन्दोपासका- 
सुनीन्द्र ग्रक्षतियुरुषस्थानं हंसस्य प्रक्षतिपुरुषोभयरूपत्वात् तदधिषितखानं 
 लपन्तीव्यधंः । wanetaard ततृखानि सव्वेदेवतामयपरंविन्दो रथिष्टा नात 
यो यदंवतोपासकः स तद्ेवताख्ानं वदतौति बोध्यम् ॥ ४४ ॥ 

` सदसारन्नानफलमाह इदं स्थानमिति । साङ्गोपाङ्गरूपेरेततसखानन्नानं 
भवतोति भावः । नियतनिजचित्त इति नियतं aa नियुक्तं निजचित्तं-येन 
इत्यथः 1. न भूयात् संसारे सुक्तो भवकीति भावः यतः कचिदपि न बस्ि- 
gaa इति ` हेतुगभविगेषणम् ae: युखपापरूपमायापाशवद्ः | ̀ agai 
भागवते-- ; 

कमणि क्रियमाणे तु गुणैरावमनि aa | 
तदस्य संरूतिञ्यन्धः पारतन्ताञ्च तत् स्मृतम् ॥ इति ॥ 

भगवह्ोतायामपि-- | 

खभावजेन कौन्तेय free: सेन aire ॥ इतिं ॥ 

{४५}, गहस्यागनिति । दह एवं शास्ते एततस्यानं sre नियतं wad निज चिन्त येनं 
खः प्ररसात्मचिन्तापरो नरवरः सारे न भूयात् कविदपि-लिखवने ser न मवति संयतमनसः 



षटूवक्रनिरूपणम् | ge 

ततश्च पुख्यपापभोगाथं TTT बन्धः । स च Wa Te 

पाताक्ञे पापभोगाधें मद्ये उभयभो गाधं भवतोति । तचखन्नानिनान्तु बन्ध- 

हेतुभूतयुख पापानुदयात् सच्ितपुख्यपापक्षयाच्च कंचिदपि कस्मिन् कालेऽपि 

चिभुवने खगमच्येपाताले न वद्धः न wae भवति। सोऽयं ara 

भोगपयन्तं जोवन्मुक्ः सन् तिष्ठति देहान्ते gat भवतोति भावः। तस्य 

प॒र्खपापानुदयमाह कुलाणवै-- 

| `  अश्वेधशतेनापि ब्रह्महत्याशतेन च । 

युख्यपापेन लिप्यन्ते येषां ब्रह्म हदि faa ॥ इति ॥ 

तयाः भगृवद्रौतायाम्- ̀ 
नेव .तस्म्र कते नार्थो aad नेह कञ्चन. . 

न चास्य सव्यैभूतेषु कशचिदयब्यपाखयः ॥ इति ॥ 

तस्य प्रक्रान्ततच्छक्ञानिनः waa क्ण Ge नास्ति न चाक्लतेन नित्य- 

कणा कश्चन प्रत्यवायोऽस्तौति सुबोधिनोव्याख्यानम् | 

| सच्ितपुखपापन्तयमाह खुतिः-- ` ̀ ̀ 

afaq मनसि AAR गते सङ्कल्पविकल्येः दग्धे guns सदाशिवः 

शक्त्यात्मा शान्त `इति । 

` भगवङोतायामपि- 

ज्ञानाग्निः canara भस्मसात् कुरुते तथा ॥ इति ॥ 

तस्य समग्रा सव्छैकायसाधिकाः शक्तिः स्यात् । afar दशेयति 
सदा कन्तुमिति भोका कततुं तथा way अनिष्टं कत्त ded च शक्तिः | 
खगतिराकाशपयगमनं विमला मधुरगद्यपद्यमयौ . वाणो स्यादिति 
सन्धैवान्बय; ॥ ४१ ॥ ̀ [र 

स्ख कतिनः समस्ता शक्तिः खात् | तरेव सदेवः कलत ea vat भवतिः} खगतिराकाश- 

गतिरपि भवति आपि वाणी सन्वोद्वाटिनौ-ुविमखशक्गिदपाःभवतोति। 



Si षटुचक्रनिरूपणम् | 

TAT शिशुसूव्धसोदरकला चन्द्रस्य सा षोडशी 

शुद्धा नौरजसृच्मतन्तुशतधाभागेकरूपा परा | 

| विदयुत्कोटिसमानकोमलतनूर्ियोतिताऽधोमुखौ 
पूर्णानन्दपरम्परातिविगलल्पौयुषधाराधरा ॥ ४६६ ॥ 

अथात्र ya तदन्तःशून्यन्तदित्यनेन सकलशशिकलाशदरूपप्रकाभ- 
मित्यनेन च सहस्रारकणिकान्तस्िकोरे अमाकलानिर्व्वाण्कलापरविन्टू- 
नामधिठानं छलेनाभिदहितम्। इदानीं तेषां खरूपेणए इतरमेद कविशेषरेन 
च सष्टयितुमिच्छन्ादावमाकलाखरूपमाह अतस्ते इति । fired. 
सोदरमित्यनेन कलाया weaved ज्ञापितम् । चन्द्रस्य या षोडभीत्यनेनेय- 
ममा कलेति ज्ञापितम् । नोरजतन्तुमुंखालसू्ं तस्य शतभागो दीर्धफाल- 
नेति बोध्यम् । शुद्धा कलङ्करहिता पस चिच्छक्तिरूपा चिच्छततोरेवेदं 
रूपम् । अतएवो प्रभासखण्ड-- । । 

संस्थिता परमा माया देदिनां देहधारिणो ॥ ` 
इति अमाविशेषणम् । निल्यानन्दपरम्पररेति ब्रह्मपरम्परोत्यत्रा इत्यर्थः | 
अतिविगलत् पौयुषधाराधरा अतिशयाखुतस््राविणौत्यथै; 1. यदा नित्या- 
नन्दपरम्बरातिविगलत्मोयूषधाराधरेव्येकविशेषणम् । sed: परं विन्ु- 
रूपं भिः परा प्रतिः शक्तिः नन्देन समरसानन्देन परम्पराभ्यां शिव- 
शक्तिभ्यामतिविगलन्ती , या पौयुषधारा परासृतधारा faa निरन्तरं 
तायधारामिव धारां घारयतोलधैः । खष्टमन्यत् ॥ ४९ ॥ 

` क चाल adv मन्न 
कौट १ प्रातःकालोनष्ुखेव कला दीध्ियाः सा wary WET fafaatcara स्टणाल- 
Balt: Maas THEE यसाः परा प्रष्टा अथवा पण्यन्तौमध्यमावेखरीसमद््धेपा | 
एनः कोटौ ? चिदयुहामसमानकोमला तचुर्यखाः | नित्योदिता योटयर तत्वात् | अधोद्धखी 
Margret अति प्रकाप्रमाना या परयूषधारा तदाश्रया परम्पराक्रमेण भिवसम्बन्धि- 
पोयूषधाराषरेत्यथैः)॥ Laan “नित्योदिता" इति पाठः] | 
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निर्व्वाणास्यकला परा परतरा Ale तदन्तर्गता 

quae सहस्रधा विभजितस्येकां शरूपा सती | 

भूतानामधिद्ैवतं भगवती निव्यप्रबोधोदया ` 

चन्द्रा्खाङ्समानभङ्गरबतौ सर्व्वार्कतुल्यप्रभा ॥ ४७ ॥ 

एतस्या मध्यदेशे विलसति परमापूर्व्वनि्व्वीणणक्तिः 
कोय्यादिल्यप्रकाशा चिभुवनजननी कोटिमागेकरूपा | 

केशागरस्यातिसृच्छा निरवधि विगलत्मेमधाराधरा सा 

सर्व्वेषां जीवभूता मुनिमनसि मुदा award वहन्ती ॥४८॥ 
निर्व्वाणकलाख्ररूपमाद निर्व्वीणाख्यकलसेति । सा परा परतरा परमां 

कला अस्या अपि परतरा ser परादिति पाठे सव्येशखेष्टा इत्यथः । सा 

तदन्तगेता अमाकलायाः क्रोड खिता! “तन्मध्ये कुटिला निव्वपणाख्य- 

सषदशौ कला" इति पूर्व्वोक्तवचनात् । केणाग्रस्येत्यादि केथाग्रस्य wee 
भारीकभागरूपस् च्या सतौ आस्ते इत्यन्वयः ¦ भूतानां सब्धप्राणिनामधिदेवतं 

हार चैतन्यखरूपा इत्यथः | नित्यप्रबोधोदया तच्छन्ञानसम्पादयितौ । चन्द्रा 

ाङ्गसमानभङ्गरवतो चन्द्राद्ीङ्गरूपामाकलावत् कुटिलाकारेत्यथेः । wata- 

` तुल्यप्रभा एकदा इादसूर्व्योौदये याटटकप्रकाशः तादटशप्रकाशमाना रक्तवर्ण 
च ॥४७॥ 

परं विन्दुखरूपमादइ एतस्या इति । एतस्या निरव्वणकलायाः weet 

क्रोड अपूर्व खष्टरादावाविभूतल्वात् किचिदपि नास्ति पूवव werent | 

` (४७) नि्व्वाणख्येति सा निर्व्वाणनाम्ी कला अमाकलान्तर्मता मतो are | Hew 7 

परा प्रखष्टाद्पि प्रद्तरा} सख्छप्रकारेण बिभलजितसख Aue रकांशद््पा सती शोभना! 

` घनः कोटशो १ भ्रूतानामधिदेवतास्लच्छ्पा भगवतौखद््पा च । नित्यः प्रनोघोद्यो eer: सा वथा | 

चन्द्रलेखेव AFC वक्राकारं वपुर्यस्याः सा तथा दाद् याटिव्यप्रभा इत्यः | । 

(ga) weer इति] रत्याः कलाया मध्यदेशे परमाधूववनिष्याणशक्तिष्ठिलसति.। 

कोटो ? कोच्यादित्य दव प्रकाणो wear तिखक्नजननो सवषां. आधारभूतत्वात् 1. केशाय 
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परमा परन्रह्मथकतिरूपा । निव्धाणगरक्तिविलसतीत्यधः । निन्य णशेक्िं 

विशेषयति कोखादिलप्रकारेति। वतिभुवनजननौ सखरभसच्य॑पातालादि- 

प्रपञ्चससुदायस्योत्पत्तिख्यानरूपत्यथैः । यतः Fare कोटिभागेकभागरूपा 

अतोऽतिसृच्छा | निरवधिविगलब्मेमधाराधरेति प्रेम ्रानन्दाद्रभावप्रफुल्लता । 

सामरस्यानन्दाद्धमावप्रफुल्लताजनिता या. पराख्तधारा निरवधि निरन्तरं 

विगलन्ती aera धारयतीत्यर्थः । सर्व्वेषां जो वभतति । 

एतसय चरंश एव जोव; तदुक्तं यथा- 

ज्वलटग्नेयथा देवि स्फरन्ति विस्फुलिङ्गकाः 

aarard परं विन्दुयदा भूमौ पतल्यपि ।, 

तदैव सहसा देवि संज्ञायुक्तो भवत्यपि.॥-इति ॥ 

तस्या; शिवशक्यामकपरं विन्दन्तगतशक्या; संज्ायुक्तो जौवनामा भवती- 
व्यैः | खष्टमन्यत् । दयं faaianfa: निर्व्वएकलाघःश्याने. नादरूप- 
निबोधिकोपरि वत्तते। तद् यथा - 

निव्वांणाभ्न्तरगता वद्िरूपा fraifaa | 

नादाव्यक्ता तदुपरि कोच्यादिव्यसमप्रभा। 

निव्मणशक्तिः परमा सर्व्वेषां योनिरूपिखो ॥ 

तस्यां शक्ती शिवं ज्ञेयं निव्विकारं निरच्ञनम्। 

अतेव कुण्डलो शक्तिरव्विहरेत् परमाकना ॥ इति ॥ 

निबोधिकाऽव्यकतनादामिका वह्किरूपा । तथा fe नादस्य fafanaar 

“तमो गुणाधिक्येनः कैवलध्वन्यास कोऽव्यक्तनादः 1 रज आधिक्येन किचिद् 

aware: | सत्वाधिक्येन विन्दुरूप” इति राघवभटहः 1 ततश्च नादविन्दु- 
निबोधिकाः अकन्दुवद्धिरूपाः ^ते ज्ञानेच्छाक्रियाव्मानो वङ्ीन्दकंखरूपिणः” 

इति सारदटावचनात्। aaa वद्िरूपनिबोधिकोपरि स्ितिकथनात् 

सखापि कोटिभागेकभागद्पा अतिदल्सालात् अतो गुहया । निरवधि frees are सा क्तिः 

want जोवभूता सतो खदा हर्य खनिमनसि तन्वन्नानं agate t 
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तस्या मध्यान्तराले शिवपदममलं शाश्वतं योगिगम्यं 

निल्यानन्दाभिधानं सकलसुखमयं शुद्धबोधखरूपम् | 

वोचिद्रह्माभिधानं प्रदमिति सुधियो वैष्णवं तछ्लपन्ति 
कीचिडंसाख्यमेतत् किमपि सुक्कतिनो मोक्लमात्मप्रगोधम् use 

सूगचन्दरवद्किमर्डलोपरि fraud: स्थितिरिति सुधीभिभरेव्यम् । व्यक्त 
माह कुलाणवोक्तपरब्रद्मध्याने- 

विन्दुरूपं परं ब्रह्म सदह खदलसंस्ितम् | 

इलयुपक्रम्य--' 

| वार्पिंकान्तस्तिकोणान्तश्चरडलत्रयमर्डितम् ॥ इति ॥ 

मण्डलव्रयेणए सूचन्द्रवह्किमश्डकेन मण्डितमित्वर्थः। इयं fete 

शक्तिः परविन्दुरूपैति स्पटौकरिष्यामः ॥ 8८ ॥ ¢ 
निर्व्वाणशक्तिमध्य परब्रह्मस्थानमाद तस्या मध्यान्तराले इति । तस्याः 

परंविन्दुरूपनि्व्वाणशक्याः मध्यान्तराले AW wad मायामलरदहितं 
शिवपदं ब्रह्मानं लपन्ति cae इति शेषः । योगिगम्यं सच्छातिसूच्छ- 
aay बाद्लनसोरगोचरल्लाचचच ` योगिनां ` ज्ञानमाचरगम्यमिति भावः। 

(४६) अचा दरति। अद्याः शक्तोमेष्यदेशान्तराले fase शवपदमास्ते । . नित्यानन्दं 
शाश्वतम् अत्यन्तासक्तत्वात् | योगं प्राप्य अल्यन्तन्नानसाध्यत्वात् सकलानां छुखभयं अथवा सकलं 

कलया TE TWAT तत् सुखमयञ्चेति तत् तथा | Weagrar प्रबोधो wet away, waa 

पटं कोचित् पर्रह्भयाभिधाममिति agian) aed दुधियो वैष्णवं पटं लपन्ति! केचित् सुधियो 

we मो्तसखरूयं ₹ंसाख्यमिति वदन्ति। रतेन जद्धविष्णुशिवथक्तिखद्छयं तत्मदभित्यायाते 
इंसाख्यत्वात् । तथाच ज्नानाखते-- 

हकारे विन्दु रूपे ब्रह्माणं विद्धि पाव्यति। 
सकारे सगेविन्द्भ्यां हरि चाहं मचेश्वरि। 

अविनाभावसम्बन्धात् लोके हरि हरापिति ॥ 

१ 0 
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केचित् वैदान्तिका बह्याभिधानं ब्रह्मेति नाम्ना लपन्ति अथवा हंसाख्यं 

हंसनामकमिति qaqa: | अन्ये gafan किमपि अनिव्वैचनोयम् 

Tay waar लपन्तौत्यधेः। मोचभिति सुच्यते 

मायाप्रपचचाददिभूयते यत तन््ोचरूपित्यथ; । अरेदमवधौयताम् । 

` सहस्रदलकणिंकान्तस्िकोे मायाबन्धनच्छादितप्रक्रतिपुरुषात्कपरेविन्दुः | 

तदुक्षम्-- 

` सत्यलोक निराकारा मडाज्योतिःखरूपिणौ | 

माययाच्छ्छादितासमानं चरण्काकाररूपिणौ ॥ 

हस्तपादटादिरदिता चन्द्रसर्य्याभिरूपिणौ । 

सायावन्धनसुत्खज्य frat frat यदोन्खो । 
 श्िवशक्िविभागीन जायते ृष्टिकल्यना ॥ इति ॥ 

सत्य लोके TANT इत्यथः | 

तथा-- । | | 

निगणो विन्दुरूपश्च सिद्दिकारणमेव हि । 
कैचिद्दन्ति स ब्रह्मा कचित् विष्णुः प्रकथ्यते ॥ 

कौचित् रुद्रो महापूणे एको देवो fara: । 
आद्या शक्तियंतो दैवश्णकाकाररूपकः ॥ इति ॥ 

अरस्य बिन्दोः केथाग्रकोटिभागीकभागरूपसच्छतेजोऽ शो निन्धाणशक्ति- 

ऋध्यशून्यभागो ब्रह्मपदमिति ग्र्कारमतम् | 

 तघान्यत--- 

ang परविन्दुञ्च खृष्टिखितिलयात्कम् । 

शून्यरूपं शिवः साक्तात् बिन्दु; परमङुण्डलो ॥ 

owt विना उद्खारितुमशक्यतात् शक्गिरपि तन सटा | कोडशम् ? आत्मनः TATA 

प्रबोधो serrata | ~ 
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तथा-- | | 

दत्तः कुण्डलिनौशक्तेर्गुणतयसमन्वितः। 

शृन्यभागं महेशानि शिवशक्यालका प्रिये ॥ इति ॥ 

wa विन्दु; सव्यैकारणरूप ईश्वर इति Shaq पौराणिकासतु महाविष्णु- 

रूपोऽयमिति वदन्ति। अन्ये तु ब्रह्मपुरुषोऽयम् I 

तदाद- 

नादहो न राविनं frag एणी 

नासौत्तमो ज्योतिरभून्नवान्यत् | 

खोतादिब्ुद्यानुपलम्यमेवां 

प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासोत् ॥ इति ॥ 

निर्मुणः सगुण्ेति शिवो Sa: सनातनः । 

निर्गुणः प्रकतेरन्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ 
इति सारदावचनात्त्मध्येऽयं सगुणत्रह्मरूपः | वस्तुतस्वे कमेव मतमेदा- 

त्रानाविधनाम्ना गायन्तौत्यलं विस्तरेण ॥ ४९ te ॥ 

तदयं महावाक्यार्थनिर्णयः । WTAE सहस्रदलपद्ं wa 
वणेमधोमुखं रक्तकिच्छल्कशोभितम् अ्रकारादिलकारान्तपञ्चाशदर्णैः शक्तामे- 

विवैगत्यावत्तेनेन सहसखसंख्यकेरयक्तसहस्रदलम् | एतत्कणि कायां हंसः ततः 
परमशिविरूपगुरः । ततः सूथमण्डलं चन्द्रमण्डलं ततो महावायुः | ततो 

TAT | ततो महाशङ्िनो चन्द्रमण्डले विदयुदाकारतिकोणएम् । aa 

खणालस्चशतभागैकभागरूपसुक्छा चन्द्रस्य VST कलाऽधोसुखी रक्तवर्ण । 

तल्कोडं केशाग्रसहखरभागेकभागरूपस्छा निव्धीएकला रक्षवर्णऽघोमुखौ | 
तदधस्तात् अव्यक्लनादात्मकनिबोधिकाख्यवदह्िः । तदुपरि निव्धाणकला- 

करोड़ परंविन्दुः शिवशक्यामकः। अस्य केशाग्रकोटिभारौकभागरूपसुच्छ- 
तेजोदं सरूपा निर्व्वाणशक्तिः अस्या Pal sta: fats शून्यं व्रह्मपद- 
मिति। श्रागमकल्यदुमपञ्चशाखादिमते सखद लपञ्मकर्णिं काम्ये चन्द्र 

awe अकथादित्रिकोणं तन्मध्ये तिक्योणएसमोपे चिविन्दुः तस्याधो विन्दु 
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हकारः युरुषामकः। ऊहविन्दुदयरूपविसगेः सकारः प्रकतिरूपः । ̀ wa- 
दुभयामको इंसस्िविन्दुरूपैण प्रकाशते | ae अमाकला तल्कौड निर्व्बाण- 

शक्तिः तस्या मध्यशून्यं ots इति । 

तद्यधा- 

अध शुञ्रसदख्रारे पर रं न्दुमध्यविस्फुरत् । ̀ 
तिकोणं तडि दाभासम कथादिहलक्तयुक् ॥ 

तदन्तरे परं yar विसर्गाधो व्यवस्थितम् । 
वालादिल्यप्रभा तत्र कला षोड़ग्यधोसुखीः a 
खवन्तो सौधधारां वै चन्दरादङ्गविभङ्गरा । 
तदन्तरे परा शक्तिः कोव्यादिल्यप्रभामयी ॥ 
विसतन्तुसदस््ांशभागरूपा चिदालििकाः । 

तदन्तः सचिदानन्दो वैदातीतो निरच्ननः ॥ 
विन्दुः gen saat विसगेः प्रकतिश्चतः ! 
पप्रकषत्यात्मको हंसः खप्रकाशेन भासते ॥ इति ॥ 

रतन््तमा्ित्य परविन्दोरुडं डंसघटकविसर्गोपरि शुरुखितिरिति वदन्ति । 
aa समौचौनम्। निर्व्वाणतन्ते परं विन्द्रूपशक्तिसमीपे तस्याः पूजाध्यान- 
mare निजगुरोः खितिकथनात् | पूजार्थौपवेणनन्तु sae eae एव 
युज्यते न तूरुखले wares । 

तद्यथा । .निव्वांै- 

सत्यलोके वौजकोषे चिन्तामणिग्यहे शमे । 
ध्यायेत्रिरच्नां देवीं रलसिंहासनोपरि । 
तस्यान्तिके निजगुरुं पूजाध्यानपरायणम् ॥ इत्यादि ॥ 

fea पूैप्रदशिते महाकालोतन्ववचने हंसवर्खदयोपरि शुरुखितिः 
सुव्यक्ता। अत्र मूलादिसदसखरदलपयन्तोक्तप्रकारविपरीतप्रकारोधकानि 
तथा तदतिरिक्रबोधकानि च यानि वचनानि coat तानि मतभेदेन 
प्रकारान्तरविधायकानि इति. बोध्यम् ॥ इति सप्तमप्रकरणम् yk ॥ 
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इद्गरेरैव देवीं यमनियमसमभ्यासीलः सुभीलो 
ज्ञात्वा मौनाधवक्तात् करममिति च महामोकच्तवर््मप्रकाशम् | 
बरह्मदारस्य मध्ये विरचयति स तां शुदवुदिखभावो 
भित्वा तल्लिङ्गरूपं पवनदृहनयोराक्रमेरेव TAA ॥ ५० ॥ 

wel सहखदलपयन्तं चक्रं निरूप्य तत्र इुण्डलिनोयोगं कथयिष्य- 

at कण्डलिन्युयापनप्रकारमाह इङ्ारेणेति। अस्यायमर्थः स 

योगितेन प्रसिद्धो जनः शुरुवक्गात् कमं Wat येन RAW प्रकारेण हृदाद्या 

कुञ्चनादिपवनदहनयोराक्रमणं कुण्डलिन्युयापनादिवं भवति तग्मकारक्रमं 

खौनाथस्य FAA Beat पवनदहनयोराक्रमेण इमिति कृष्व॑वौजो- 

चरणेन च कुर्लिनोमुलाप्य afared भित्वा खयन्भुलिङ्गच्छद्रं प्रस्फोट- 

चिल्ला तां देवीं कुण्डलिनं ब्रह्मदारस्य मध्ये चिचिणौनाङोमुखमध्ये fac 

चयति प्रापयतौव्यधेः । हइङ्कारेरेति । 

ततो हंसमुपस्मृत्य शनेराङच्छयेत् गुदम् 1 

इत्याद्यागमकसल्यदुम बचने हंसमन्तश्योचारणेन. कुण्डलिनो चालनविधानात्। 

५०) हङ्कारेटेति । इदानीं भूतशुद्धिः कथ्यते | तां देवीं कुरूडलिनीः यमनियमसमभ्यासशोलः 

स जनः च्रीनाधवक्तात् युरुखखात् दह्ामोच्तपथप्रकाशं मञ्च ज्ञात्वा इङ्ारे तत् सखयभ्भूलिङ्ग 
भित्वा बरह्वहवारख्य wa विरचयति | जनः Dew: १ शोभनं De यख स तथा | णबदुबहंठंः 

प्रभावो यख ख तथा | नन्वत्र Eat तां कौटकप्रकारेशाक्रम्य नयति १ इत्याह पवनदहनयोरिति 

तयोराक्रमणेन अर्थात् पवनयोगेन cere कदं गतिसखतः प्रबुद्धा सपातिः सा ऊद्खंगतिभेवत्येव | 

` तथाच-- 

मूला धारे wheal विकोशं तेजसौ निधिम् 1 
वखाग्निरेखामानोयः अधः ऊद्व्यवस्थिताम् ` 

Ragas wary | ४ । 
` प्रज्वलद्ूजगाकारा पद्मतन्तुनिभा शभा । 

सर्व्वां जननी प्रोक्ता खरयकोटिसमप्रमा } 

way वद्कियोगेन मनसासन्धता इता } . 

BS यणमादय् ब्रज STE 
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¢ हंत इति ae: कुण्डलिनो चालने विनियुक्तं इति ललितारहस्यकारः | 

किन हंसस्मरणपून्यैकतदाकुञ्चनविघानात् हंस इति मनुमनुस्मृत्य जौवा- 
मानं gee दौपकलिकाकारं सल्ाधारमानोय तेन ae कुण्डलिनीं 
चालयेदित्यभिप्रायः। 

अतएवागमकल्यदुमे-- 

श्रारोप्यारोप्य शक्तिं कमलजनिलयादामना aaa: | 

इति परवचने आत्मना जोवामना सर्च चालनसुक्तम् । 
कालोकुलासतेऽपि- | 

हदयादंसमनुना नौला जौवं सुखाम्बुले | 
BENT ayaa कुण्डलीं परदेवताम् ॥ इति ॥ 

कड्लमालिनोतन्ते- 

WaT प्रणवेशैव जौवाव्ानं ates | 
कुण्डलिन्या सह प्राणं गन्धमादाय साधकः | 
assy agar देवीं खाधिष्ठाने प्रवेशयेत् ॥ इति ॥ 

ततञ्च हंसेन प्रणवेन वा हदयान्नीवं सूलाधारमानौय Fraga 
कुण्डलिनो मुयापयेत् इति सुघोभिभरव्यत् । 
` सजनः कोणः ? यमनियमसमभ्यासम्ीलः यमनियम इति योगप्रति- 
बन्धककामक्रोधादिनाशकतदनुक्रलशरौ रान्तर्वायुरेचनमनः ख्यादिसाधकाङ्- 
योगप्रद शकं तेरेव प्रक्लतयोगनिष्यत्तः न तु केवलयमनियममाचेण। अतएव 
गन्यक्लता चतुःपच्चाशच्छ्के “योगो waver ey इत्यते यमादैरिति वहवच- 
नान्तत्वेन TAA । अयन्तु यमाच्भ्यासः कामाद्याकुलितचित्तानामेव | यदि 
तु जन्मान्तरोयादृष्टवशात् खभावतो वा क्रो घकामादिरहितः तदा तद्योगा- 
wre विनापि vant शक्तो भवतीति बोध्यम् | 

उद्वायेत् ककाटन्तु यथा कुञ्चिकया हठात्| 
कुण्डलिन्या तथा योगौ मोक्षार प्रभेदयेत् ॥ 

दति गोरचसंडहितोक्रत्वाञ AL रुतन््ते ^“ ङ्गवुद्धिप्रभावः” दव पाठः | | 
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quite इति यतः यमादयभ्यासभोलः श्रतएव ama इति । ओौनाथ- 
वक्ताद्दिति 1 गुरूपदेशं विना क्रमन्नानं न भवतोति भावः 

श्रतएवोक्म्- 

गुरूपदेशतो ज्ञेय न तु शास्ताथकोटिभिः ॥ इति ॥ 
ad विशेषयति महामोकवन्मप्रकाशमिति। ataqar वचितिणौ- 

नाङोमध्यच्छिद्ररूपवतम तस्य प्रकाशः wet येन क्रभेणेत्यथ; । दबु ्ि- 
खभाव इति शद्वु ब्रह्मणि खभावो यस्य saat शडवुद्धया खस्मिन् आनि 

भावी TAT: | oat यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम् । अथवा 

afayed सुगुपं सुद्धितमुखत्वनाव्यक्तम् अप्रकाणितमुखमिति यावत् । अधात 

णड लिन्युलखापनप्रकारं विरेषेणाद | 

श्रागमकल्पदुमपञ्चमणाखायाम्- 

पद्मासने निवेश्या ततः पाणिदियं न्यसेत् 1 ` 

ततो हंससुपस्मत्य शनं; सङ्ोचयेद्नदम् ॥ 

वायुसुत्तोलयेत्तेन AMAT स पुनः पुनः 

 उत्तोख भदयेच्क्रं तस्यानुष्टानसु चते ॥ 

 मूलाघारसरोजेतु त्िकोणमतिसुन्दरम् | 

कामो भवति त्म्ये बालाकंकोटिसतिमम् । 

` . तदहं कुण्डलोशक्तिं खयम्भलिङ्कवेशिनीम् ॥ ` 

 तथा-- ae 
कामाग्निना Feary परं हंसाभिलाषिनोम् ॥ इति ॥ ` 

तथा भूतश्बौ- | व 

ददिख्थां कु्चिकां war गला तदुदरे शिषै। ` 

 कण्ठाद्यं समनुप्राप्य दारं कुञ्चिकया दठात् ॥ 
 उद्राक्र परमेथानि पवनेन प्रदोप्येत्। 

 इतागननप्रतपतां तु तापेन aka ॥ . 
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fawn fared तव्यरमरसशिषे सुच्छधानि wets 

सा देवौ शुद्वसत्ता तडिदिव विलसत्तन्तुरूपखरपा | 

ब्रह्माख्यायाः शिराथाः सकलसरसिजं प्राप्य देदौप्यते त- 

 न्प्रोत्तास्यानन्दरूपं घटयति सहसा सुच्छतालक्षणेन ॥५१॥ 

प्रसुप्तां नागिनी fag योनिवक्ते प्रनोधयेत् | 

ततः प्रचालयेदायुं यावत्रा्यन्तरेषु च ॥ 

शुरुदृष्ेन मार्गेण स कत्वा कुम्भकेन वै । 

WMA ततो Ms सुगुपेन पथा शम् ॥ 

र्च्छासेरूडइं सुखान् कारयेत् पड्जान् शिवे । 

प्रनोधयन् Weald Hay नयेत् gat: ॥ इति ॥ 

तदयं सकलवचनपथालोचनसि्वः क्रमोऽवधौयताम् । ` योगौ जनः 

विहितासने उपविश्य are उत्तानौ करौ कत्वा खेचरीसुद्धया खिरचिच्तः 
सन् देहान्तवयुमाप्ूथ FAA कला इदटयमाकुचयेत् । तेन उद्धा च्छासोत्- 

सरणनिहत्तिः। ततो देहान्तरसखयवायोरुदरकर्टादिव्यापकतया नाड़ौ- 

च्छदरपरस्फोटनेनाधोगमनमतुभूय गुदमाकुञ्चयापानं संरुध्य वायुस॒ुत्तोलय 

मूलाधारकमलकर्णिंकान्तस्िकोणसकामं वाममावत्तयेत् | तेनोरीपेन 

तच सितेन कामाग्निनोत्तपां कुर्डलिनीं इद्रेण Safer परमभिव- 

सामरस्याभिलाषिणणौं तां खयम्भलिङ्गमुखं स्फोटयित्वा afta चितिणो 

नाडोमुखमध्यं प्रापयेदिति समुदिताथेः ॥ ५० ॥ | 

इदानीं कुरडलिनोयोगप्रकारमा भिच्छेति । संरुडवर््मनि वत्करणं 
भेदः । war सा देवौ कुण्डलिनो afarad खयग्भृवाणेतराख्यलिङ्ग तयं 
मेन RR ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ००१११००१ ५०० 

(५१) भिच्वेति। दानो तद्या गतिप्रकारमाह सा देवौ तल्िङ्लयं सखयम्भवाखेतराख्य- 
लिङ्गान् भित्वा agree: सकलसरसिजान् प्राप्य परमरसशिवि देदोष्यते wi At 

Fat स्सा BATA? Wag घटयति a अर्थात् fusfaee, सा Meat? 
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भिचा तैलिङ्गः संसदवव्मनि वत छलत्वा ब्रह्माख्यायाः शिरायाः चिचिसौनाङ- 
सम्बन्धि तद्ग्रथितमिति यावत् । afad तत् सकलसरसिजं प्राप्य तत्र देदीप्यते 
ततः सूच्छतालक्षणेन सुच्छभरवसख रूपेण सच्छभाषेनेति यावत् । तेन भाकेन 
गिलसत्तन्तुरूपस्ररूपर खतो परमर्सशिषे परमरसः परमानन्दः aaa शिवि 
सहस्रदल कणिकास्यपरंविन्ुरूपशिवसमौषे अर्थातला मोत्ताख्यानन्द्रूपम् 
wad साधकस्य नित्वानन्दरूपसुक्तिं सहसा घटयतीत्यधैः । लिद्गतयसिति 
agate षट्चक्रं पञ्चशिवद्धेति चतुदंणमग्यौन् firafa बोध्यम् | 

तदुक्तं णाक्तानन्दतरद्धिखाम्- 

गच्छन्तीं aT भिचा ग्रन्थं ॥ इति ¢ 
aq लिङ्गशिवयोभंदप्रकारमाह खतन्वतन्वे-- 

षट् चक्रस्थान् शिवान् भिचा eat गच्छति निष्कलम् 1 
चक्राधिष्टानतो VG ता तत्तन्मनोहरम् ॥ 

मोहयित्वा महेयानमानन्दाघ्घुतविग्रहम् । 
wart तच ada यावत् प्राप्नोति शाश्वतम् । 

मोहितः पश्या यस्मात्तस्माह्वित्र versa: ॥ इति x 

तथा मायात््वे- 

भित्वा farad देवो शक्तिमार्गेण गच्छति | 

तत्तद्रूपेण चक्रेषु निष्कलं प्राप्य निवैता ॥ इति ॥ 
 तत्तद्रपेरति वेखरो मध्यमा पश्चन्तीभाषेन | 

 तदुक्तम्-- - 
प्रथमे वेखरोभावौ मध्यमा हदये खिता 1 
wae पश्यन्तौभावः पराभावस्तदिन्दुनि ॥ ष 

 अस्याथेः परा पश्यन्त मध्यमा वैखलैति चतसः णब्दोत्पादिकाः शक्तयः 
कुण्डलिन्यभेदरूपाः । ततः await कुण्डलिमोगमनकासे प्रथमे खयम्ध- 

शणङ्खसत्ता चतुव्विंशतितक्त्वसम्बन्धा | ga: wet ? fates प्रकाश्तन्तुष्पमिव wed यसयाः 
सातथा शवे किम्भते ? खन्छयधान्नि Gea urge) WAR प्रकट्टोप्िं कुव्बति | 

१९ 
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fast प्रेखरोभाषेन तं मोहयित्वा एवं हदये वाणलिङ् मध्यमाभाषैन 

sag tates wanda मोहयित्वा परंविन्दुनिकटे पराभाव- 

माप्रोतौव्यथः 

चक्रमेदप्रकारमाह- 

चिविणौ विवरे रक्तमेदपङ्ससुङ्गवान् | 

सव्यदचपाश्वयोशच AAA वादये तान् ॥ 

पञ्चात्राडौमध्यववमंरोधितान् परमेश्वरि । 

नालं वामम्बिशत् पद्मन्तेन भेदः प्रजायते ॥ 

यथा शिद्यवतीं रश्सिवादटौ लाययति प्रभुः । 

मेदधिता तथा चक्रं षडजौवेन नये ताम् ॥ इति ॥ 

तथा- | 

वर चक्रसन्धिमार्गेण सुषु्रावत्मेना तथा | 

हंसेन मनुना tat सहस्रारं समानयेत् ॥ इति ॥ 

परमरसशिवं विशेषयति । खच्छधाम्ि weit इति। aaa 

निन्धाणणशक्याकपरविन्दोस्तेजो हंसः तन्मध्ये दौप्यमाने इत्यथे; | 

tal विशेषयति । शद सत्वेति । सत्वातिसक्वपरम सच्च शएद्धसत्ववि शु- ` 

wats पञ्चविधं शरौरावच्चछित्रदेतन्यसुत्तरोत्तरप्रछषटं तत्रेयं शदसत्वा 

तुरोयेति यावत् 1. 

केन प्रकारेण मोह्षाख्यानन्दं घटयतोत्याकाहूमयासुच्यते | daa 

 परंविन्दौ तां कुरडलिनीौं विलाप्य केषाञ्चित् साधकानां शिवाकनोरभेदेन 

 तदिन्दुचिन्तनेन केषाञ्चित् तथा गत्ामकचिन्तनेन केषाच्चित् परमपुरुष- 

मयचिन्तनेन तथा - केषाञ्चित् केव्षशिवशक्विसामरस्यचिन्तनेन सा देवौ 

area घय्यतोति | 

Aga मायातन्ते- 1 

रेक्यंजोवालनोरादर्योगं योगविशारदाः । 

भिवानोरभेदेन प्रतिपत्तिं परे विदुः | 
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शक्यात्मकं AM ज्ञानं जगुरागमवादिनः.। 

पुराणपुरुषस्यान्ये न्नानमाइव्विशरदाः ॥ 

fanaa: सामरस्यात्मकं प्रकतिनोऽपरे ॥ इति ॥ 
tat जोवाव्मनोरिति समाधिविषयम्। योगमिति युज्यते परमामना 

एकोभूयते अनेनासौ योगः । तं योगसिल््थैः। समाधिसुक्ता ध्याने योग- 
भेदमाह । शवात्मनोरित्यादि 1 सामरस्यासकमिति। 

स्तोपुंयोगी तु यत् सौख्यं सामरस्यं waaay | 
तचिन्तनप्रकारमाह डच्छीक्रभे-- 

कलां naga चिदानन्दसुपेयुषौम् 1 

विम्बरूपनिदानञ्च शदस्फटिकसन्निभम् ॥ 

पराविराजिवामोरुमदालसवयुःसियम् । ` 
नादोपरि महादेवं पश्यन्ति ज्ञानचन्तुषा ॥ इति ॥ 

कलां कुण्डलिनोम् । चिदानन्दं विन्दुरूपश्िवसुपेयुषीं प्राप्रवतीभित्यर्थ; | 
विम्बरूपनिदानं परशिवम् | 

तथान्यत-- | 
शून्यरूपं पर श्वं प्रापयित्वा तु कुरडलोम् । ` ` 
ततः सामरसोभरूतां पायथिला पराख्तम्। ` 
yada पथा देवों प्रापयेत् Kava ॥ इति ॥ 

 यथा-- oat ४ 
| साद्नत्यन्तु तयोः कत्वा सामरस्यं विभाव्य च। 

तदुहतरसेनव तप्रयेदेहदटेवताम् ॥ इति ॥ 
प्रकारान्तरमाह गन्धव्वमालिकायाम्- ` 

arent शिवपुरं wi दुःखविवच्निंतम् ! 
 सव्मैतोऽलङ्कतेर्िवयं निल्यपुष्पफलष्रुमेः a Pines 

सदाशिवपुरं रम्यं कल्यहत्तसुणोभितम् 1 
WANA दन्तं गुणत्रयसमन्वितम् ॥. ` 



as 

aat— 

षट्चक्रनिरूपणम् | 

चतु्व्वदचतुःणखानिव्ययुष्पसमन्वितम् } ` 

Ute Sa तथा AW रक्पुष्पञ्च areata p 

shag विचितञ्च नानायुष्यमनोरम् । 

एवं HUH ध्याला तदधो रल्बेदिकम् ॥ 

तत्रोपरि सुपयद्कः नानाव्लोप्ोभितम् ! ` 

मन्दारपुष्पसदहितं नानागन्धानुमोदितम् | 

ततोपरि महादेवः सदा तिष्ठति सुन्दरि । 
ध्यायेत् सदाशिवं टवं शदस्फटिकसक्रिभम् ॥ 
वदरलसमाकौ शं TINS मनोहरम् | 
सुखप्रसन्नवदनं स्मेरास्यं सततं प्रिये ॥ 
AAT कुण्डलोपेततं रलह्ारेण शोभितम्! 

गले TITAN मालया शोभितं वयुः ॥ 
अष्टबाहुं चिनयनं शिवं पद्यटलेक्तणम् । ` 
यादयोन् पुरं रम्यं शब्दब्रह्ममयं वपुः ॥ ` 
एवं BATA भावयेत् कमले । 
पञ्चमध्ये fad देवं निरीह एवरूपवत् । ̀  
Wael महादेवः क्त्यं नास्ति कदाचन yp ̀ 

ध्यायेत् कुण्डलिनीं देवीं खयम्भूलिङ्गवेटिनीम् । 
हंसेन मनुना देवों सहस्रारं समानयेत् ॥ 
सदाशिवो महादेवो यत्रास्ते परभेष्वरि } 
देवों रूपवतीं कामसमुल्ञासविदारिणोम् ॥ 
सु खारविन्दगन्धेन मोदितं परमं श्वम् | 
mate परमेशानि ततेको पविशयत् प्रिये ॥ 

` शिवस्य gerd हि चुचुम्ब ged शिवे} ` 
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नौत्वा at कुलकुण्डलौ लयवशात् जीवेन सादं सुधी- 

Gia धामनि शुदपद्यसदने wa परे खामिनि | 

ध्यायेदिष्टफलप्रदटां भगवती चेतन्यरूपां act 

योगीन्द्रो गुरूपादपद्ययुगलालम्बी समाधी यतः ॥ ५२ ॥ 
"~------~-"------------------------~------------------------------~ ~~~ ---------------------------------~- ---- ~~~ 

wae जायते देवि तत्च्तणात् परमेश्वरि । 

तदुह्धवाख्तं देवि लाक्तषारससमायुतम् ॥ 

तेनाख्तेन देषैशि तपंयेत् परटेवलाम् | 
षर् चक्रदेवतास्तत्र सन्तरप्याखतघारया ॥ 
्नयेत्तेम मागण मूलाधारं पुनः सुधोः। 

यातायातक्रभेणेव तत्र कुबान्मनोलयम् ॥ ` 

एवमभ्यस्यमानस्तु अहन्यहनि पाञ्वैति। 

TUAW AAAI भवबन्धनात् ॥ ` 
एवम्म्रकारान्तरस्तन्तान्तरे अनुसन्धेयः ॥ ५१ ॥ 

कुख्डलिनौध्यानयोगसुक्ता समाधियोगमादह नोल्वेति। अस्यायमर्थः । ` 
समाधौ यतः योगौन्द्रः सुधोः तां पूर्व्वक्तोलयापनक्रमेण werent प्राप्रवतीं 
भगवतीं क्रण्डलिनौं जोवेन सा लयवशत् लयक्रमेण श्ुदपद्मसदने avec 
मध्ये परे परं विन्दुरूपे शिषे frau? सखामिनि खाभिनिकटे Tar cena 
प्रदाम् इष्टटेवतारूपां तां खासिरूपपरंविन्दुना सडेकौभावं प्रापयिल्ला परां 

(५२) नोत्वेति। तस्यास्तु साघकाय ओमित्या नोत्वेति । सुधीः जनः तां कुलकरुण्डलि नीं 

atta जोवात्मना साङ्ग लयवशात् wat त्वा शवे शिवसम्बन्धोयमोच्ते धामनि नीला ष्याये- 
दिति। “aura: कषति ata प्र णोऽपानन्चं कषति?” इत्येतत्क्रमेण यदाप्राणौो जवम आकष 

यति ada जोवात्मना UTR Tel आनयनम् Bel? Ware सहखारपद़ो wet स्थानं 



Wed? 
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परंविन्दश्वरूपां ध्यायेत् | चतन्यरूपामिति । तदनन्तरं पर॑विन्दमपि aay. 
शून्यमध्ये चिदात्मनि विलाप्य शुडइचेतन्यरूपां ध्यायेदिति ससुदायाधेः। ततः 
सोऽहम्भावेन जोवामनोरेक्यं svat तच चित्तं विलाप्य सर्नमव्यापका- 
सम्पृणंज्ञानात्ना स्थिरचित्तः सन् तिष्टेदिति शेषः | 

aga खौमदाचायखामिना- 
| मकारं कारणं watserafa विलापयेत् | 

चिदात्ाहं नित्य शदवुद्मुक्तसददयः ॥ 
परमानन्दसन्दोहं वासुदेवोऽहमोमिति 1 
wat विक्षेचकं चित्तं aatfafa विलापयेत् | 
चिदात्मनि विलौनचेत्तचित्तं नेव चालयेत् 1 
 भूशवोधामना तिष्ठेत् पृर्णणचलससुदरवत् 1 इति ॥ 

मकारमिति प्रण्वपक्ते। अत्र कारणं परंबिन्दः। वासुटृवोऽहसिति 
“aut तल्नपन्ति” इत्यनेनेकवाक्यतया वेष्णवपक्ते । तेन यो यदहवतोपास्षक 
स सोऽहमिति ज्ञात्रा]. ॐ इति प्रणवोपासनायाम । अन्यत तत्तन्मन्तमय- 
awaited ज्ञात्वा इति वोध्यम् | 

तन्त्रान्तरे / . 
Tae तदगिनिखं चन्द्रभास्करमष्यगम् । 

महासूल्यमय क्त्वा पूण्स्तिष्ठति योगिराट् | इति ॥ ` 
` जोवेन ard नोतवेति पू्यैप्रदिंतवचनात् da इति जौवात्मानं हदयस 
दोपकलिकाकारं हंस इति wae मूलाधारमानीय तेन arg कुण्डलिनीं 
नयेत् † . | 

यख) परो उत्करे अधवा परे. स्थानसासिनि सव्वप्रासधिकारिशि संहारकारखण्त्वात्। at 
seas प्रददाति दति, इृटफलप्रष्ां भगवतीं खोकाममाद्ात्मयवतीः चैतन्वद्पां 

 उतनाद्लपा.परां प्रकृष्टां य॒रोः पादपद्मयुगलालम्बी Mite: wate भावयेदिति सम्बन्धः| ` समाध ध्यानघ्रार षादौ aa: | [ तकति “wargqeea” इति पाठः] | 



षट्चक्रनिरूपणम् । 

लथवशरिति। ललयक्रममाद- 

त्घा- 

तघधा- 

तिकोणस्ये तु 2afa wert चिन्तयेत्ततः । 

त्रदह्माणन्तत्र aaa कामदेवच्च चिन्तयेत् ॥ 
Sid aaa निित्य प्रणवोचारणेन च | 
पदे च. गमनं पत्यौ विसगनाशकाभिनो ॥ 
घ्राणं सिन्त cata महेशि प्राणवल्लभे । 

डाकिनों परमाराध्यां शक्तिञ्च भावयेत्ततः ॥ 

एतानि गिरिजं मातः gat नौत्वा गणेश्लरि ॥ 

ततश्च एथिवीं wai गन्धं नौला महेश्वरि । 
STH प्रणवेनैव जगेवातानं नगेन्द्रजे ॥ ` 

कुण्डलिन्या सद प्राणं गन्धमादाय साधकः | 

wise तु मनुना देवि खाधिष्ठाने प्रधेथयेत् ॥ 

तत्वणिकोयां वरुणं तत्रापि भावयेत् हरिम् 1 
युराणकारिणणीं via चिन्तयित्ला वरानने ॥ 

एतानि nag शिवे रसं नौला away 
 जौवामानं कुण्डलिनीं रसश्च मणिपूरे ॥ 

तधा-- 
तत्कवणि कायां सुखोणि af सच्िन्य साघकः । 

तत्र रुद्रः खयं कत्ता संहारे सकलस्य च ॥ 

 लाकिनोशक्तिसंयुक्तं भावयेत्तं मनोहरम् । 
aqagiteayg ध्याला तेजोमयं शिवे ॥ 

:  एतद्रसानि सुभगे रूपं नौत्वा महाभगे | | 

`. जवामानं कुग्डलिनीं रूपश्चानाहते नयेत् ॥ | 
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तथा- | 

तत्र णिकायां aye जौवस्थाननिवासिनम् | 

तत्र योनिमर्डलख वाणलिङ्ग विराजितम् ॥ 

राकिणोशक्तिसंयुक्तं aa वायुत्रणगिन्द्रियम् | 

एतानि रूपं संयुज्य UN त्रमलकारिणि | 

जोव कुण्डलिनीं स्प शं विशं स्थापयेत्ततः ॥ 

तथा- 

तलणिकायामाकाशं frag शाकिनोयुलम् | 

वाचः Alay आकागे संस्थाप्य नगनन्द्नि॥ 

एतानि wai ब्द वै नौला शङ्करि मप्िये। 
जवं कुण्डलिनीं शब्द् ञ्ान्ना चक्रे निधापयेत् ॥ 

इत्यन्तं कड्गलमालिन्याम् । fanaa प्रक्रान्तमूलाधारतिकोरे 1 

तन्मध्ये लङ्ारचिन्तनमिति। एवं प्रणवोच्ारणेन जीवानयनमसिति मतान्तरम् | 

विसगनाशकाभिनोति । विशम saat: aided इति यावत् । तन्राश्यित 

शलं यस्याः सा कुण्डलिनौ पत्यौ पटे खुहस्रदलकमलस्थविन्दुसय शिषे 

गमनं aaa कार्येति शेषः । एतानि लङ्ारब्रह्मकामदेवडाकिनौ णक्षि- 

घ्राणेन्दरियाणि vat नोता vat विलाप्य एथिवौं गन्धत्वे विलाप्य 

जोवातानं कुण्डलिनीं गन्धतच्वं॒प्रणएवेनाक्षष्य सोऽद्ंमन्तेण साधिष्ठाने 
समानयेत् इति शेषः । एवं सव्व वोध्यम् । std कुण्डलिनीं weaw- 

मान्नाचक्रं AAT TSA तत्रस्था हङ्ारे रहार महत्त चवं महत्त्वं हिर णय- 

गभांख्यस्रच्प्रकषतौ vata परविन्दौ विलापयेत् । 

तदुक्तं मन्ततन्तप्रकाशचे . 

| अहङ्गरे Stata सशब्दं तन्मरहत्यपि | 

महच सव्वेशक्तौ नामव्यक्े कारणे परे ॥ 

सचिदानन्द्रूपं यत् aud कारणं परम्! 
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सन्वेशक्तिमव्यक्ते दिर ण्यगर्भाख्यसच्मप्रकतौ Agata watts परे पर- 
विन्दुरूपकारणे हरेदित्यथंः । अच- 

समाधिकालात् aid विचिन्त्यातिप्रयल्लतः। 
स्यूलसच्डक्रमात् wa चिदात्मनि विलापयेत् ॥ 

इत्याचायविधानात् स्थूलानां सच्छे लयः। प्यिव्यादिकमनाहतपश्न्तं 
तेषासुक्लक्रमेण लये पएथिव्या्ितत्वेन पादघ्रारेन्दरिययोः णथिवो प्रपञ्चसमुदा- 
यस्य च एथिवौस्याने विलापनम् । एवं जलस्थाने पाणिर सनेन्द्रियजलप्रपञ्चानां 
वङ्किस्थाने पागुचक्तुरिन्दरियवज्किप्रपच्चानां arena उपस्थत्व गिद्द्रियवायु- 
प्रपच्चानाम् ्राकाशख्ाने वाक्योनेन्दरियाकाशप्रपच्चानां लयः । भान्नाच्न 
सद्ममहददङ्गारादिकां तेषासुक्तक्रमेण कारणे लयः। ततः क्कारायका्- 
रान्तवर्णन् विलोभन विलाम्ब स्थूलस॒च्छक्रमात् सव्बैमित्यत् सव्वेमिल्युपादा- 
नात् ब्रह्ममातावस्थितये आन्नाचक्रोड सितपूर्व्वोपदभितविन्दुबोधिन्यादिसकल- 
कारणशरोरमपि विलोभेनादिकारणे wifes विलापयेदिति | 

तव्रकारमाद- | 
सङ्ल्पयवं ततो न्याससख्थानाद णांच संहरेत् | 
प्रतिलोमे लच्लयो लकारस्य दकारे ॥ 
लयश्च सकारे च VATA wares | 

ACTOS Sagara यत्तः ॥ इति ॥ 
तथा-- | 

` तदणौँ संहरेदिन्दौ कलायान्तं नियोजयेत् | 
तां नादेनान्तरं नादं नादान्ते संहरेत् पुनः ॥ 

 तसुज्नन्यां समायोज्य विश्णुवक्ते agg ताम । 
तं पुनग स्वक्ते तु योजयेत् साधकोत्तमः 
aaa योजयेदरणणत्रिलथेत् परमे गिवे ॥ इति y 

विष्णुवक्त पविन्दौ। स | | 
सव्धविन्दुग्भुखं प्रोक्तमध्रस्ताटिन्दुप्रावकौ । इत्यादि | 

१२ 



éo षट्चक्रनिरूपणम् | 

fae: पुरुष इत्युक्तो विसगेः प्रक्षतिः स्मृतः | 
इत्यादिवचनयोरेकवाक्चतया तस्येव वक्तत्ात् | 

नोत्वा तां पंसि विन्दासनि तसथ परात्मन्यथो aaa 
ae शक्तौ चिदासन्यपि च नयतु तां Rae धाम्नि शान्ते | 

इति केशवाचाय्थवचनेकवाक्यलाच्च | अत्र खखकारणे संहरणदभनात् 
नादान्तस्य व्यापकशक्तौ तामुन्मन्यां तां समन्यां तां विष्णुवक्ते इति बोध्यम् । 
एवंप्रकारेण वर्णानां संहरणे षटचक्राणां संहारः पद्मदलानां वर्णमयलात् । ̀  

तदुक्त विश्वसारे-- 

भादिवर्णलसकं ud पद्यानां परिकौत्तितम् ॥ इति ॥ 
अथ वर्णपद्मोभयसंहरणप्रकारमाह सम्प्ोहनतन्ते-- 

वादिसान्तान् दलस्थार्णन् संहरेत् कमलासने | 
तं षटपत्रमये पञ्चे वादिलान्ताक्तरान्विते | 
स्वाधिष्ठाने समायोज्य बोधयेदान्नया गुरोः ॥ इत्यादि ॥ 
feua इक्तलसिते योजयित्वा ततः सुधी 
azul संहरेदिन्दौ तं कलायां नियोजयेत् | इत्यन्तवचनम् । 

ततश्च सूलकमले wad संहृत्य aad खाधिष्ठाने संहरेत् । एवं- 
RATT संहृत्य तत्पद्मं विन्दौ विन्दं Afra us 
पूववत् wa परंविन्दौ विलापयेदिति । एवञ्ाज्ञाचक्रसंहरणे ततार्सिंकाख- 
हाकिनोतरलिङ्गप्रणवादौनां निराधारस्धित्यसश्भवात् प्रकतिपथन्तसंहरणा- 
नन्तरं तानपि परंविन्दौ संहरेत् । शद्रपद्यसदने fats aa धामनि 
स॒क्तिसम्पादकस्याने इत्यर्थः | Rates विशेषयति गुरुपादपद्मयुगलालम्मोति | 

 शरूपदशनव सव्बसिहिरित्तस्तत्पदाभरितः सत्रिति ara: | 
|  समाघो यत दति । समाधिलक्तषणमा ह कलाणवे- 

यदत्र नात्र निभासः स्तिमितोदधिवत् aaa: 
BVI Tad तत् warfafa haa ॥ 



घटचक्रनिरूपणम् | £2 

alata परमाखतं परशिवात् dat ga: कुण्डलौ 

निल्यानन्दमहोदयात् कुलपथान्मृले विशेत् सुन्दरौ | 
` तदिव्याख्तघारथा स्थिरमतिः सन्तर्पयेेवतं 
योगौ योगपरम्पराविदितया ब्रह्माण्डभाण्डस्यि तम् ॥ ५३ ॥ 

वथान्यत्र- 

समत्वभावना नित्यं जोवावकपरमात्मनोः। 

समाधिमाद्म्य नयः प्रोक्तमष्टाङःलक्षणम् | इति ॥ | 

यो गञ्चित्त्व्तिनिरोघः” इति पातच्नलसूतम् । तस्मिन् यतः तदटभ्यास- 

` युक्त इत्यर्थः eR 

उक्त प्रकारस कलयोगचिन्तनानन्तरं saws तदाद wrarafafa 
wart) कुण्डलिनो सुन्दरो परशिवात् ward पौत्रा नित्यानन्द्महो 

दयाज्निःखत्य कुलपथात् चित्िषौनाडोमध्यखनब्रह्मपथं प्राप्य मूले मूलाधारे 

पनः प्रविशेदिव्यन्वयः । पोलेति पूर््वक्रतत्तद्यानानन्तरं शिवशक्त्योः सामरस्यं 
विभाव्य सामरस्यानन्देन परश्िवादुत्पत्रपरमाख्तेन कुण्डलिनीं तप्येत् । 

 तत्तप्णामृतं पौलेत्यथः 

| साङ्गत्यन्तु तयः कत्वा पाथयिला पराङतम् ॥ 

इति पर्व्बोक्षवचने पाययिववेत्यनेन पानकायप्रेरणवोधनात् | 
wad विशेषयति लाक्ताभसिति। अलक्तरसवद्रक्ताभमिल्यर्थः। निल्या- 

नन्दमहोदयादिति निल्यानन्दस्य महोदयो महाप्रकाशो यत्र त्मादिव्यर्धः | 
qa विशेदिति । येन प्रकारेणोत्ताननं पुनस्तेन प्रकारेण मूलाधारे ara- 
यनम् । तेन यदा लिङ्कादिमेदक्रमेणोद्धं गच्छति तदा agita पुनराधार 
मायाति। | 

(५९) लात्ताभसिति। -दटानोमस्या आगमनं स्वस्याने दति तदर्ध सा कुण्डलिनी पूणणी- 
ACI महान् र्ट्यो sarang प्ररमशिवात् सदाशिवा wad Wat तेनेव कुलपयेन "५ 



ER  षट्चक्रनिरूप्रणम् । 

aga सौमदाचायखामिना-- 

सुधाधारासारेश्रणयु गलान्तव्विगलितः 
प्रपञ्चं सिच्चन्तो पुनरपि रसाम्नायमहसा | 
sate at भूसिं सुजगनिभमध्युटवलयं 

खमात्ानं wart खपिषि कुलकुण्डे कूरिसौ ॥ इति ॥ 
अत्र॒ श्लोके रसाम्ायमदहसेति। आरायते कथ्यते विधौोयत इति 

यावत् । dara विधानम् । महः प्रकाशः पुनरित्यमेन पृन्मरूपरस- 

विधानप्रकाशेन at भूमि सूलाधारमवाप्य इत्यर्थात्तथा प्रतीयते । लयक्रभेण 
गमने तु पुनः खृषिक्रभेणागमनम् | तदुक्तं यथा-- 

ततः सा कुण्डली शक्तिमटद्राकारा Baa i 
पुनस्तेन प्रकारेण गच्छत्याधारपङ्ज ॥ इति ॥ 

तथा भूतशदिप्रकरण | 

परातनः .एथिव्यादितदत्तच्वानि च क्रमात् | 

जोवं कुण्डलिनीं चापि खस्थानं प्रापयेत् कमात् ॥ इति ॥ 
विश्षसु- 

प्रकाशमाना प्रथमप्रयारे 

प्रतिप्रयाेऽप्यखतायमाना ॥ इति ॥ | 
तदनन्तरं तददिव्याखृतधारया पूव्वेदशितशिवशक्तिसामरस्योत्मन्नपरमा- 

सतस्य ब्रह्मरन्रान्मूलाधारपयन्तगलितघारया । Wawa ठतीयश्चोक-- 
awa तदास्य प्रविलसति सुधाधारगम्यप्रदेणम्* इति । स्िरमतिः | 

स योगौ टेवतम् इष्टरवतं szamasifmanfetaay सन्तपयेदिवर्थः। 
तनाख्तेन देवेशि तप्येत् परटेवताम् | 
षट्चक्रदेवतास्तत सन्तप्यीरतधघधारया ॥ 

व व
 | 

सूले मूलाधारण्डय। सा कोढशी ? सन्दर । अद्टतं कोटशस् १ लाचाभं रजःसम्बन्धात cet 
 भावन॑व कत्ेव्या महायन्धोक्गतवात्। अतो योगौ ध्यानपरम्बराकभेख waar afer 

 तध्रारया खिरमतिः सन् बह्माण्डभार्डस्ितं watad सन्तषयेत् ॥ ५३ ॥ | 



षटचक्र निरूपणम् । ९३ 

ज्नातैतत् RAGA यतमना योगौ यमादययुतः 

श्रीदौच्चागुरुपाद TTA TATA TS MATS TATA] । 

संसारे न fe जन्यते न हि कदा dalad das 

निल्यानन्द्परम्पराप्रसुदितः शान्तः सतामग्रणौः ॥ ५४ ॥ 
~~~ मण 

इति पूर्ववोक्तवचनात् । अखतधारां विशेषयति । योगपरम्यराविदितथेति । 

योगस्य गुरूपदेणपरम्मराप्राप्नलात् योगपरम्प्रेत्यक्तिरिति भावः। तेन 

गुरूपदेशपरम्रराविदितयेति फलिताधेः ¦ अस्तं विशेषयति ब्रह्माण्ड 
भार्डखितमिति ब्रह्माण्डस्य भाण्डं अआधारपान्नं कुण्डलिनो तस्याः सर्व्वेषां 

योनिरूपत्वात् 1 aa fed कुण्डलिनोपात्रखितमित्यथः ॥ ५२ ॥ 

उक्षयोगक्रमज्ञानफलमाह न्नाल्वेतदिति। चोदोक्तागुरुपाद पद्मयुगला- 

मोदप्रवाह्ोदयादिति। आमोद आनन्दः तस्य प्रवाहोऽविच्छित्रोत्तरो- 

तरसम्बन्धस्तन नित्यानन्द इति यावत् तस्योदयो यस्मात्ताद्श्पादपद्य- 

युगलाजन्नालवेल्यथः | दौक्तागुरूरिति प्रधमोपस्ितत्वन मौरवातिश्येन च 

तद्रहणम् | तदभाव अन्यगुरोरपि न्नातव्यम् । 

 अतरएवोक्तम्-- 

मधुलुब्धो यथा WE: पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजत् | 

ज्ञानलुब्स्तथा शिष्यो शुरोगव्वैन्तरं asia ॥ इति ॥ 

निल्यानन्दपरम्प्रराप्रसुदित इति । निल्यानन्द्धारारूपहषयुक्त इत्यथः | 

सतां योगिरूपप्रशस्तजनानामग्रगग्य इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ ` 

(५४) Baad | Taq उत्तमं कसं AAT संयतमनाः सन् योगौ जनः यमाद्यभ्यासेषु 

्रीटोत्तागुरुपरादपद्मयुगलामोदप्रवादयोदयात् संसारे न ह्िजन्यते। न fe कटा eas 

 संच्तीयते। प्रलयेऽपि तख चयो ares: | सः कोटशः १ पूर्णीनन्द्परम्मरया प्रखदितं खान्तं 

यख सः तथा। सतासस्रणौरपि भवति। [अत्र मते शपूष्णीनन्द्परम्मराप्रदितसान्तः 

sfa पाठः] | | 



eg षट्चक्र निरूपणम् | 

योऽधौते निशि सब्ययोरथ दिवा योगौ खभाषस्ितो 

मोचचन्नाननिदानमेतदमलं YRS WA परम् | 

श्रीमत् शौगुरुपादपद्मयुगलालम्बो यतान्तर्मना- 
सस्यावश्चमभीष्टटैवतपदे Sar नरीनलते ॥ ५५ ॥ 

षट्चक्रल्लोकाध्ययनफलमाह । योऽधौत इति । as खित ara 

भावे नियुक्त इत्यधेः । यतान्तश्चना इति यतं योगाम्थासेन खिरौकतम् 

अन्तराक्नि मनो येन तादश इत्यधेः । खष्टमन्यत् ye 

इति श्रोपूर््णनन्दयतिविरचितशौत्वचिन्तामश्यन्तगेत- ` 

षट्चक्रविवरणस्ञो काथपरिष्कारिण्याम् 

अष्टमं प्रकरणं समासम् ॥ A 

(५५) . योऽधोतिडूति। अथंतत् quasar यः स्वौयभावस्थितः सनु निशि सन्ध्ययोः feat 
अधौते cares अभोष्टटेवतपदे चित्तं ख्नृत्यति । यतं freq aan यख स 
स्थेति | | 

इति षट्चक्रमेदटिपनौ समाप्रा। 



पादु कापञ्चकम्। 
शिवोक्तम् | 

ब्रह्मरन्धसरसौसोदरे 
निल्यलमग्नमवदातमहतम् | 
कुण्डलौविवरकाण्डमणिडितं 

7 € ated | 
दादशाणंसरसोरुहं भजे ॥ १ ॥ ` 

पञ्चवक्वीकछषतपञ्चपादुकास्तोतमंहससुटायनाशकम् | 
तस्य रोविरमलाख्यटौ कया कोऽचि काली चरणः प्रकाशयेत् ॥ 

, अथ त्रिलोकोदारकत्तं सदाशिवः स्तोतरूपेण MAA at 

कथयिष्यन् तदथं प्रथमतो गुरोरधिवासस्थानं निरूपयति ब्रह्मरन्रेति । 
Tat: ब्रह्मरन््रसरसीसहस्य ब्रह्मरन््रविशिष्टं यत् सरसौरुद्ं सहस्रदल- ` 

कमलं तस्योदरे तन्मध्ये तत्कवणिकायामिति यावत्। इादशण्सरसोरहं ` 
, दादशवणविशिष्टं ay भज सेवे इत्यथः । अत्र भज इति क्रियया aaa 

«Safed: शिववाक्यात् fata सखोयभजनोयलवं दशेयता सर्व्वेषां भिवोक्त- 
 मन्चोपासकानां भजनोयत्वं सूचितम् । एवं ala बोध्यम् | 

 ब्रह्मरण््रस्यानमाह कङ्ालमालिनोतन्ते सहखद लपद्मसुपकम्य-- 
 तकणिकायां देवेशि अन्तरात्ा ततो गुरः | 

aire मण्डलं तत्र चन्द्रमण्डलमेव च । 

ततो वायुख्धदहानामा AMT ततः स्मतम् ॥ दति ॥ 
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केचित्त तादृशपञ्ोदरे तक्रशि कास्तिकौणोदरे इति वदन्ति । तन्न 
TAIRA मध्यवाचकल्ात् WAS कर्णिंकव प्रतीयते नतु afdar- 
मध्यत्रिकोणमध्यम् अनुपसितेः | व्यक्तमाह श्यामासपया्टतवचनम्- 

शिरःपद्चे सहारे VHaT लधोमुखे | 

aaNet सव्धवणं विभरुषिते । 

कणिकान्तःपुटे तच दादशाणंसरोरुडे || इत्यादि | 

अत्र कणिकान्तःपुटे इति सुव्यक्तम् । हादशार्णेति हाद शवर; ae 

खप्रो हसत्तमलवरयम् इति गुरुमन्तासकदहादशवर्णः तददिशिषटपद्यमिति 
aaa: । केचित्त दादशवर्णो बाम्भववौजं तदुयुक्तपद्ममिति वदन्ति। aa 

तथाले- | 

कणिकान्तःपुटे तत दादभाणेसरोर₹ह | 

तेजोमये कणिंकान्तश्वन्द्रमण्डलमध्यरी ॥ 

अकथादिचिरेखोये हलरखतयभूषिते | 

Cans मन्वमये age शिवरूपिणम् ॥ ` 

इति वचने wand वागभववोजरूपगुरुमन्तमये इत्यनेन इद णारत्यस्य 

पौन रुक्यापत्तः । दादशण्ति दादश अर्णः aut: यत्र तदिति aaa 

सरोरुहे दादशवणयोगः प्रतोयते | यद्यप्यत्र दादश्वर्णनां विशेषाभिधानं 

तद्यो गखानच्च नाभिहितं तथापि- 

हंसाभ्यां परिहत्तपत्रकमले दिव्येन गत्कार रै- 

| विश्वोत्तौ णेमने कदेहनिलयं खच्छन्दमालेच्छया। 
इति गुरुगौतायां हंसाभ्यां परिद्ठत्तपतेत्यनेन तादृश्सरोरुहस्य हंसयुक्तपत्रं ` 

प्रतोयते। तयोरेव षड़ाह्या दादशवरण भवन्ति तद्युक्तं पत्रम् । wa 

पत्ावच्छदे वणेयोगकथनात् पत्रस्यापि दादशसंख्यकत्वे व्यक्ततीभूतमिति 

 सुघोभिर्भाव्यम् । grenades विशेषयति नित्येति । नित्यलग्नमविना- | 

 भावसम्बन्धेन सहस्रदटलपद्यन मिलितम् अवदातं शुक्लवर्ण मन्नतं ब्रह्मतेजो- 
 मयलादिनाल्याश्म् । इण्डलीविवरकाण्डमर्डितमिति। कुण्डल्या विवरं 
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ae कन्दलितकणिं कापुटे 

क्गुप्तरेखमकथादिरेखया । 
कोगलच्चितहलन्नमण्डलौ- 
भावलच्यमवलालयं भजे ॥ २॥ 

सहखदलकमलकणिकास्गिवसमीपे कुण्डलीगमनपथरूपं छिद्रम् । तद्- 
धिकरणभरूतकाण्डं नालं चितिणो नाड तेन भूषितम् । यथा सणलोपरि 
पद्मखितिस्तदत् वितिणोनाडौरूपखणलभूषितमितलयथैः ॥ १ ॥ ` . 

उक्तपन्मकणिंकायामकथादित्रिकोणमध्ये शगुरुचिन्तनोयः अतस्तजन्ना- 
aa चिकोणं निरूपयिष्यत्रादह तस्येति ।* Tare: कन्द्लितक्णिंका- 

यट इति । कन्दलं; wean वाज्िवादः1. wa लकित- 
AACA परस्मराक्रमणमातं WHA! पुटम् आ्राधारभूतसानम् । ततश्च 
तस्य पूर््वोक्तसदस्रदलकमलदहादटश्दलकमलोभयस्य कन्दलिते परस्मराक्रान्ते 

कणिकापुटे कणिकातमकाधारखाने अरवलालयं भजे aa इत्यन्वयः । केचित्त 

तस्य दाद्णदलस्येति व्याख्यायन्ति । तत्न तथाव Vases सहस्रदटलकमल- ` 
इदादश्दलकमलोभयस्थसे स्ितिविधायकवच्यमाणएवचनानामसङ्त्यापत्तेः | 

अरवला शक्तिः. सा चात विन्दुतयाङ्करभूतरामाच्येष्ठारौद्रौनामक- 

चिशक्तिरूपरेखा तरयमि लितविकौणरूपा कामकला. तद्रूपालयसित्यधेः | 
कामकलायास्तद्रूपलमाद यामले-- ७ eae 

अथ MAHA, वच्य तदेवतातरूपकम् | 

 इूत्यपक्रम्य- क 

तिविन्दुः सा चिश्क्तिः सा तिमूत्तिः सा सनातनी | 
 इत्यादयक्तम् । oe Pees | 

सा कामकला पूव्वेदशिततिश्किरूपा इत्यथः. ॥ , .. ..:: 

Gan 
? — 
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्रवलालयं विशेषयति ज्ञुषरेखमकथादिरेखयेति। अकारादिषोडशस्वरं 
रामा रेखा ककारादिषोडश्वर्णेज्यं्ा रेखा थकारादिषोडशभो AA रेखा 
इति रेखात्रयेण aa fafsar रेखा यत्र तादशावलालयमित्ययेः 

तदुक्तं FEMIAA काम कलाप्रकरणे-- 
विन्दोरङकरभावेन वरं वयवरूपिणौ ॥ इति ॥ 

एनः किम्भतम् १ कौणलकितहलच्मर्डलोभावलच्यमिति । कोशेषु 
उक्ततिकोणस्यान्तरालेषु सम्मुखदकिणएवामको शेषु afad: प्रकाशितैः हलन्त- 
वरँ; मर्डलोभावेन तत्तदणपङ्कितस्थान रूपण लच्यते ज्ञायते असौ तादश- 
भित्यथेः। sa तिकोणस्य विरेषन्नानं विना सभ्यग्ष्यानं न भवतीत्यतः 
प्रमाणान्तरेण विकोशं विग्रेषयति। sa तिकोणं aarda लेख- 
नोयम् | | 

तदुक्तं marae 
वामावत्तन विलिखेदकथादिज्रिकोणएकम् ॥ इति ॥ 

काल्या नाये- 

चिविन्दुं परमं तच्छं ब्रह्मविष्णुशिवाव्कम् । 

वमयं frag जायते बिन्दुत्लतः ॥ इति ॥ 
तथा- | 

अकारादिविसगांन्ता ब्रह्मरेखा प्रजापतिः | 
ककारादितकारान्ता विष्णुरेखा परात्परा | 

| थकारादिसकारान्ता शिवरेखा विविन्दुतः॥ 

तन्तजोवने-- 

रजःसत्वतमोरेखा यो निस र्डलमण्डिता ॥ 

तथा-- 

उपरिष्टात् water रजोरेखा खवामतः | 
 तमोरेखा SANTA रेखाचयसमुदाहृतम् ॥ ` | 

 एतदचनपरालोचनयापि अकवादौनां बामावरलमायएतम् ॥ 
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तव्पुटे ugaigenstita- 

स्पदमानमणिपाटलप्रभम् | 

चिन्तयामि हदि चिन्प्रयं वपु- 

नादविन्दुमणिपौटमश्डलम् ॥ २ ॥ 

खतन्वतन्ते-- 

` : श्रकथादिचिपंक्या तु हलच्मध्यमर्डितम् ॥ इति ॥ ` 
एतेन gaara तिकोणमध्ये खितिरित्य॒ क्तम् | ve विस्तरेण ॥ २ ॥ 

उक्ततिकोणमध्ये मणिपौटोपरि गुरुखितिरिव्यतस्तत्र मणिपौटं ad- 
यति awe इति । अयमर्थः । ame उक्ततिकोणमध्ये नादविन्दुमणि- 
पोठमण्डलं हृदि मनसि चिन्तयामोल्न्वयः । नाद विन्दुमणिपीटमण्डल- ` 
fafa नादविन्दुभ्थां we afwiizawayq अधवा area faa 
मरिपोटमण्डलच्च तदिव्यथेः 1 केचित्त नादविन्दुरूपमणिपौटमशर्डलमिति 
वदन्ति | तत्र aaa नादस्य शुक्तवणत्वात् विन्दो रक्तवणत्वात् पटु तडत्कडा- 

रिमेव्यादिविशेषणस्या संलगनापत्तेः । ̀  | 

 तधाहि-- | - 

| परशक्तिमयः साक्षाचिधासौ भिदयते पुनः । ` 

विन्दु्नौदो वौजमिति तस्य मेदाः समौरिताः॥ 

इति सारदावचनस्य परथक्तिमयो विन्दुः ते वौजनादविन्दवः वङ्कोन्दर्क- 

 खरूपिणः saad नादस्य चन्द्रखरूपलात् vad विन्दो सूयसखरूपतात् 

 रक्ततल्लमायातम् | ANAS षट् चक्रवणने पूर्णनन्दः-- । 

| तदहं नादोऽसौ वलघवलदुधाधारसन्तानहासौ ॥ इति ॥ 

(1411. ee 

वालसूयप्रतोकाश्मासोदिन्दुमदक्षरम् ॥ इति ॥ 
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aque इतमुक्शिखाचयं . 

तदिलासपरिवंह शस्पदम् ¦ 

विभ्वघदस्मरमहोचिदोत्कटं | 

 व्याखषामि युगमादिहंसयोः ॥ ४ ॥ 
प annem 

एवच्च तयोः शक्षरक्तत्वे मणिपाटलप्रभत्वं सव्वयाऽसम्भरवम् । . अतः 

प्रद्िलाधै एव alata | एवच्चाघो नादः aE विन्दुः मध्ये मणिपोटमर्डलं 

चिन्तनौयसिति व्यवसा | | 

व्यक्तमाद कडूनलमालिनो तन्त गुरुध्याने-- 

सहसखदलपद्यख्य मन्तरात्ानसुत्तमम् । 

तस्योपरि aes सिंहासनोज््वलम् ॥ 

तस्मित्रिजगुरं faa रजताचलसत्रिभम् ॥ इत्यादि ॥ . 

मणिपोठमण्डलं विशेषयति पट॒तडित्कडारिमस्यद्मानमण्िपारलप्रभ- | 

मिति। खकसुसम्पादनयोग्यत्वं पटत्वम् । ततश्च खप्रकारूपसकायथ- 
सुसम्प्रादनविरोधिटोषरादित्येन सव्वेन्यापकातिप्रकाश्मानानां afeat 
asifvat aenaefier यपिङ्कलवर्णेन स्यद्वमाने्खिभिः पाटलप्रभ- 

fram: मणिपौटस्य मखिमयसन्वङ्गत्वात् । se नादविन्दुमणिपीठमर्डलस्य 
वपुखिन्मयं ज्नानसयमित्यथः | अन्ये तु चिन्मयं ay: दादशखरखरूपं वारमव- 
वोजं गुरुसन्तं वपुशिन्तयामौति वदन्ति । तन्मन्दम् गुरोः waatarq 
तद्वौजस्यापि aaa मण्पाटलप्रभल्रविरेषणं न सङ्गच्छते ॥ ३ ॥ ` 
 हं्पौढोपरि नादविन्दुमध्यखमणिपोटोहतिकोके गुरोरधिवासंः । aa’ 
 स्तयोन्नानाधं हंसतिकोण्योः खरूपं ज्ञापयिष्यत्राह ऊङ्मिति ¦: pede +: 

अहम् आदिहंसयोयगं व्यारूषाभि । एवमस्य मणिपिोदरस्योष्वं इतमुक- 
 शिखाव्रयं व्यारृषामि। तदिलासेन इतभुकशिखाचयस्य सुप्रकायेन 
“(weeny उदिश्यमानम णिपोटरूपाखदं . व्याख्षा्रोति तम्मति- 
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बन्धकविषथचिन्तादिल्यौगेन ` खसस्थाने ` स्थिरतरं ` भावयामोति waa 

 क्रिवगन्वयः। 1 (क a 

` इतमुक्श्िखातरयमिति। इतमुकशिखादिचयं . . इतभमुक्श्िखात्रयम् । 
शाकपाथिवादिव्वात् मध्यपदलोपै तत्पदसिद्धिः। yaya व्किस्तच्छिखा 

 वङ्किविन्दोरङ्रभ्रुतदल्निणादोश्पयन्तगता रामा रेखा । आदिना ईशान- 

| कोणसख्चन्द्रविन्दोरङ्कर भूतेणनादिमरल्ोण्पव्यन्तगता ज्येष्ठा रेखा । मर- 

त्को णस्थसूचविन्दोरङ्करभूततदादिव्किविन्दुसङ्गता रौद्रौ रेखा | एवं fafaze- 

तिरेखामिलितत्िकोणं कामकलारूपम् । ¦ 
तदुक्तं Fea 

-विन्दोरह्ःरभावेन वर्णवयवरूपिणो । 

विन्दे कुटिलोभूता यस्मादरौशानमागता ॥ 

मनोरमा शतिरूपा सा शिखा चित्कला परा | 

 शक्षीणानगता रेखा प्रत्यगाग्नेयमावगा ॥ 

ज्येष्ठा सा परमेशानो fager परमेश्वरि । 

BHAA YAR प्रथमाङ्रमागता | 

इच्छया नादसंलग्ना रौद्रो खृङ्ाटमागता ॥ इति ॥ 

at गिखेति आग्नेयमाव्रगा वद्किसम्बज्िनो मात्रा सा शिखा ब्कि-, 

ित्यधेः । ̀ | 

 माहेश्वरौसंहितायाम्-- 

सूयधखन्द्रस्तथा afefefa विन्दुवबयं भवेत् । 

बह्मा विश्णुस्तथा शम्भरिति रेखात्रयं मतम् ॥ दति ॥ 

 एतचिकोणमध्ये गुरुखितिं wears प्रेमयोगतरङ्कणौ्टतवचनम् 

सदहसखदलमुपक्रम्य-- ` ~ 

तन्मध्ये तु चिकोणन्तु विदयदाकारसुत्तमम्। 

विन्ददयच्च aay विसगेरूपमव्ययम् | 

तन्मध्ये शून्यदेशे च. शिवः परमसंन्नकः.॥ इति ॥ 
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श्रतएव शङ्भराचार्ययेणापि अआनन्दलदय्याम् se सुव्यक्तममिदहितम् | 
गी नाथस्य frantesarq इति ललितारहस्य कारेणोकतञ्च । विसर्गसु चिको- 
णो वत्तिचन्द्रसरूपविन्द्दयमिति | 

आदिदंसयोयुगमित्यवादिनान्तरामसंन्नकपरमहंस एव wea नतु 

दौपकलिकाकारजोवामदंसः। श्रयं हंसः प्रकतिपुरुषरूपः 

तदुक्तमागमकल्पद्रमे पञ्चशाखायाम्- 

weet विन्ट्रित्यक्तो feat: स इति सखतः | 
विन्दुः पुरुष saat विसे; प्रकषतिः स्मृतः ॥ ¦ 
पुप्रकञव्यामको हंसस्तदाककमिदं जगत् ॥ इति ॥ ` 

केचित्त wa मणिपीटस्योर्हुम् आदिषंसयोर्ुग ` `व्याखषामरौति 
व्याख्यायन्ति | तन्मन्दं पूर्व्वोक्तकङ्ालमालिनोवचनवोधितद्सोर् नाद्- 
विन्दुमध्यखमणिपोठे नादविन्दोरधःस्थहंसस्थितेः सव्पैतासम्धरवात् । एतेन 
इतभुक्शिखासखमिति anfaq कल्ितपाडो निरस्तः । तथाते wE- 
मस्येत्यस्य वेयथ्यापत्तेः। यदा wa मणिपीठमण्डलस्योद अदिद्ंस- 
mat व्याखषामि। कङ्ालमालिनोवचने नांदविन्द्मध्यखितमरि 
पोठाधःसखले इसस्ितिः प्राप्ता । अत्र मणिपोटोहुखि तिकथने मदान् विरोधः 
भतस्तयोरविवादाय ve वियेषयति इतसुकंशिखांत्रयमिति | ततश्ाघः- 
स्थले a इत्यातुपूव्विकस्य खितिः। उदं पूर्वोक्तविकोणाकारकामकला- 
रुपेण परिणतस्य तस्य स्थितिरित्यविरोध कामकलाया हंसरचित- 
मूत्तिंकत्वात् | 

पन विशेषयति विश्वघस्मरमदहोचिटोकाटमिति । 
ङभचेरघसौ चाथ घसिङन्तरणे व्यसक । 

तथाच-- 

wart चिदिन्नादे cht चदकनुदिच्छिदि at | 
ति धातुपाढात् घधातोभक्षणएाधेलम्।. विदोरदीि्धलम्। ततश 
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तच नाथचरणारविन्दयोः 

 कुङ्मासवपरोमरन्दयोः । 

दन्द्रमिन्दुमकरन्दशौतलं 

मानसं स्मरति मङ्लास्यदम् ॥ ५॥ 
न~~

 nnn enemies bene ७ 

विश्वानां घस्मरा भक्तिका अर्थात् संद्ारिका या adifaq महाप्रकाशस्तया 

sme दूरतरं सव्याधिकबलवदित्यथेः ॥ 8 ॥ | 

खौनाथचरणारविन्द्चिन्तनाधिकरणपोटं निरूप्येदानौं तद्यानयोगं 

सूचयंस्तौति तत्रेति wena) warm: aa मणिपौटखतिकोणमध्ये 

नाघचरणारविन्दयोदन्दं मानसं स्मरति ध्यायते इत्यन्वयः 

 चरणडन्दं विशेषयति कुह्मासवपरोमरन्दयोरिति । 

 वीप्ेखम्धावचिङ्केषु तेषु भाग परिप्रती ॥ | 

इति वोपदेवोयात् परेर्भागारधंलम् । ततश ae माखवानां लात्ता- 

रसाभपरमारूतानां यः परिभागः सएव मरन्दो मकरन्दो ययोस्तादृशयो- 

रिव्य्थः। “भरीमरन्दयोः” इति पाठे भरो करणं निःसरणमिति यावत् । 

ततश्च “क्रटभिहितभावो द्रव्यवत् प्रकाशते" Tora: कुङ्मासवानां ` करो 

अर्थात् भारणाखयङ्कङ्मासवो मरन्दो ययोरित्यधैः। ` ` 

इन्दं कौदटम् १ इन्दुमकरन्दभोतलम् इन्दोचन्द्रस्य यो मकरन्दः अरत 

किरणरूपः तदत् शौतलम् | यथा चन्द्राखूतकिरणेन . उत्तापनिहत्तिस्तथा 

पददन्दसेवनेन दुःखतापशन्तिरिति भावः । , ` 

|  मङ्गलासखदम् अभिप्रेताथेसिद्िखथानम् । autem मनोऽभिनिवेशे 

 स्व्वभोष्टसिद्िर्ति तात्मयम् ॥ ५ ॥. 0 oe eee oe क 
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निशक्तमणिपादुकानिवमिताघकोलाहलं 

स्फुरत्किशलयारुणं नखसमु ललसच्न्द्रकम् | 

पराखूतसरोवरोदितसरोजसद्रोचिषं 

भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्ददयम् ॥ & ॥ 

faa wer अहं शिरसि fad पूर्वौक्षपौठोपरिख्धितं ge 

पदारविन्ददयं भजामि ध्याये इत्यन्वयः 1. पदारविन्दहयं विशेषयति । ` ` 

निशक्मणिपादु कानियमिताघकोलादहलमिति 1 निशक्रमणिपिादुकया 

सेवितमण्पिादुकाद्ारा नियमिवः निरस्तौक्लतः अघकोलाहलः पापानां प्रादु- 

भवो येन तादृणमित्यथेः 1 यद्वा निशक्तो faast मणियंव पादुकायां सा 

मणिपीटमशर्डलरूपपादुका तया नियमितः भ्रघकोलाडलः येनेत्यथेः तत्पा- 

दुकोपरि गुरुचरणचिन्तनेन पापनापात् | अथवा fama areal मणिगुर्- 

 चरणरूपचिन्तामणिर्यासु पञ्चपादुकासु ताभिनिवमिताघकोलाहलमित्यधेः | 

ततश्च पञ्चपादुकाध्यानपूव्वैकं तदुपरि गुरुचरणचिन्तनेनव पापनायात् 

पापनाशे पच्चपादुकानां ध्यानरूपव्यापारसाध्यत्वेन दारत्वमिति 1 . 

 स्फरक्किश्रलयारुणम् † स्फ़रतां किशलयानां पल्लवानामर्णतुल्यम रुणं 

यतेति । ्राख्केन्दुकादिपन्ववानां प्रथमोहमे रक्तवणत्वात् Ata SETA | 

नखसमुल्लसचन्द्रकं नखा एव ससुल्लसचन्द्राः निम्मलप्रकाशमानचन्द्रखरूपा 

TARA: | 

 पराख्तसरोवरोदितसरोजसद्रोचिषम् पराख्तसरोवरे उदितं यत्- 

सरोजं पद्मं तदत् सद्रोचिषं निखलप्रकाशो यस्येति । अयम्भावः aha 

चरणाभ्यां निरन्तरं परमाख्तं निःसरति |. भतरएवोक्तं पूणानन्दन- 

सुधाधाराघारं निरव्रधि faqeafaati श 

ee यतेः खामक्नानं दिशति anata: ॥ दति ॥. | च 
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एवं wad watered तदुपरिख्ितं चरणं ayaa प्रकाशते इति । 

ननु उक्तपद्महयकरणिकापुटे गुरुखितिव्विधीयते। तक्विमधःख्ितदादश- 

दलकमलकर्णिकायां किंवा ऊरदखसदहखदलकणिकायामित्याकाह्गयामत 

वदत्ति। ददच्छोक्रभे- 

सर्व्व परि ततो ध्यायेत् पञ्चिमाननपङ्जम् | 

सवन्तमसतं. दिव्यं tay कमलान्तरे ॥ इति ॥ 

CUT गुरु शक्तय ङ्गः । 

यामले- 

ad सूच सहस्रपत्र कमलं रकतं सुधावधि णम् ॥ इति ॥ 

गुरुगोतायाम्- 

हंसाभ्यां परिवतत्तपत्रकमले दिव्येज्जगत्कारणे- 

व्विश्वोत्तोणेमनेकदेवनिलयं खच्छछन्दमाले च्छया | 
तत्तदुयोग्यतया खदेशिकतनुं भावैकदौपाङ्रं ` 
प्रल्क्चाच्तरविग्रहं गुरुपदं wafers गुरुम् ॥ इति a 

ष्यामासपया्टतवचनम्-- | 

शिरःपद्य सहारे Wart तधोसुखे | 

तरुणारुणकिच्छल्के सव्यैवणेविभ्रूुषिते ॥ 

` कणिकान्तःपुटे तत्र दादग्राणंसरोरुहे | 
 तेजोमये कणिंकान्तशवन्द्रमण्डलमष्यग ॥ = ` ` 

 अकथादितरिरेखोये हलक्त्रयमर्डिते । 
| wanes मन्तसये age शिवरूपिणम् ॥ इति ॥ 

एवमादिवचनेदीदशदलकमलकणिकायां गुरोरधिष्ठानं विहितम् 
 कड्ूमलमालिनोतन््-- er an | | 

सदहखद लपश्चसखमन्तरातसानसमुतत्तमम् | 

` तस्योपरि नादविन्दोखध्ये सिंहासनोज््वलम्। . ` 

तस्मित्रिजगुरु' नित्यं रजताचलसत्निभम् ॥ इत्यादि ॥ 
१४. 
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यामल्ै- ` | | 

 सदहस्रदलपङ्जे सकलशौतरण्मिप्र्भ 

वराभयकराम्बजम्- इत्यादि i 

पुरञखरणरसोल्लासे- 

यमहादेव उवाच ` ॥ 
सहस्रारे ततो faa पङ्कजे परंमाह्ुते । 
पद्यस्य वोजकोषे तु भावयेत् खगुर' सदा ॥ 

Saas  .. 
सहस्रारे महापञ्च सदा चाधोसुखे प्रभो । 
गुरुखितिः कथं देव सततं वद निश्चयम् ॥ 

ओरौ महादेव उवाच oe 
=U प्रिये प्रवच्यामि यदेतत् पृष्टसुत्तमम | 

; सहस्रार महापञ्च सहस द लसंयुतम्॥ ` 
सदाशिवपुरं तत्त नित्यानन्दमयं सदा । 

नानागन्धय्युत Ut सदजानन्दमन्दिरम् | 
सदा चाधोमुखं पद्यं बोजमूहेसुखं सदा । ` 
तिकोणाकाररूपेण कुण्डलो संयुतेन च ॥ इत्यादि ॥ 

बालाविलासतन्वे--- ` 

खोदक्िणामूत्तिंरुवाच | 
| प्रातरलयाय घवले सहस्रारे गुरं स्मरेत् | 
: `  : अधोमुखे Hee सव्मैवणेविभूषिते ॥ 

 अकथादरित्रिरेखाग्यहलक्तयभूषिते 
 तदन्तशन्द्रविम्बस्यहंसपोटे स्मिताननम्॥ ` 

खोदेव्यवाच 

अधोमुखे Jas कथं तिष्टति. च प्रमो । 
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पादुकापञ्चकस्तोच्रं पञ्चवक्तादिनिगतम् | 

षड़ालायफलप्राप्र प्रपञ्चे चातिदल्लंभम् ॥ ७ tt 

ओ दचिणामूसि रुवाच ^ 2 
अधोमुखस्य पद्मस्य कणिकामध्यसंख्ितम् । + 
चन्द्रविस्ब्धोक्चैवक्ली तत्र awa: fafa: ॥ इति ॥ . : : ~: -:: 

. एतदादिभिव्यचनेः .सहसख्रदलकणिंकायां गुरोरवख्ितिञ्धिधौयते 1. एव- 
wana. विहिते खो नाथस्य भ्रान्नया तयोरेकतरम् अवधाथानुष्टातव्यमिति 
सिदान्तः ae So ee | 

अतएवोक्तं कुलाणवे एकादशोल्लासे- 

Tia TAT मन्ताचारादिक.प्रिये | . = 

सव्य गुरुसुखालब्धं सफालं-स्यातर चान्यथा ॥ इति ॥ & ॥ 
स्तोत्रफल्ुतिमाह | पादुकापञ्चकस्तोचमिति । पदरत्तणाघारः पादुका | 

तासां पञ्चकम् । पद्मम् ॥ १ ॥ ~ तवकारिंकास्थले अकथादितिकोणम् ॥ २ ॥ 
तदन्तनादविन्दुमणिपौठमण्डलम् ॥ २॥ तदघःखदंसः ॥ 8 ॥ पीठोपरि 
तिकोणम् ॥५॥ समुदायेन पञ्चसंख्यकम् | | 

अथवा पद्म् ॥ १॥ त्रिकोणम् ॥ २॥ नादबिन्दु ॥२॥ मरणिपीटमर्ड- 
लम् ॥ ४॥ तदृ खतिकोणाकारकामकलारूपेण परिणतो ga: ॥ ५॥ इति 

 पञ्चसंख्यकम् i तस्य स्तोत्रम् । फलयुतिसहितसप्श्चो कालमकमिल्य्षः 
 पञ्चवक्तादिनिर्गतमिति। | 

` शिवस्य पञ्चवक्तारि यथा लिङ्गार्चनतन्ते-- ` ae 
सद्योजातं पञ्चिभे तु वामदेवं तथोत्तरे। ` 
अघोरं दक्षिणं ज्ञेयं पूर्व्वे तत्परुषं स्मतम् | 
शानं मध्यतो ध्येयं चिन्तयेद्धक्तितत्मरः ॥ इति ॥ 

तेभ्यो विनिगतं तेरुक्तम् | # 



goa पादुकाप्रञ्चकम् | 

षड़ास्रायफलप्रा्षमिति । षडसुखानि यथा पूर्वोक्तानि पञ्च | षषटवक्घन्त 
पूव्वेवक्तस्याधस्तात् गुप्तं तामसम् । waa शिवतन्ते सद्योजातादिषडवक्त- 
न्यासे “ॐ Est at eT तामसाय खाहा" इत्यनेन तचोक्तध्याने “Ae 
Twa कालकूटसखरूपिणम्” इत्यनेन च प्रकटितम् । भिलिला 
षड्वक्ताणि भवन्ति । एभिः षड्वक्तौराग्नायते कथ्यतेऽसौ इति were: 
शिवोक्तस्तोवसमुदायः | तस्य फलं तत्तन्मन्रससुदायविहितकश्चफलं प्राप्यते 

 येनेत्यथः। | : 
प्रपञ्चे लिङ्गा वाब्रह्मपन्तमायाप्रकटितसंसारे । अतिदु्लभमिति श्रति- 

दुःखेन लभ्यते यत्तदतिदुक्ञेभं तज्ञाभकरणपुरयपुल््ञजनकजन्मान्तरीयतपसः 
ज्ञेयखरूपतात् दुःखलभ्यलमिति भावः ॥ ऽ | 

इति श्ोकालोचरणद्ाता पादुकापञ्चकस्तो त्रस्य 
 श्रमलानामरिष्पनो समाप्ता । 

Vey ॐ तत् सत् ॥*#॥ 



षटचकविव्तिः | 

( fasaataarat । ) 

gs नमः । 

at खोविश्नाथेन नत्वा सन्तन्यतेऽभ्बिकाम् | 

कंवल्यकलिकातन्हितोयपटलस्य च ॥ 

हदरूपौ परमेश्वरः afusra कुलभावसुक्ा कुलाचारं विना तस्मिन 

नाधिकारः अतस्तदुपदेष्टं गरुसम्मानपूव्वैकमाह यजन्नातेनेत्यादि । तथाच 
कालिकापुराणे- ws be | 

यः पूजयेद्ान्यभावन तस्य ऋणशोधनम् | 
पिटदेवनरादौनां जायते न कदाचन ॥ 

सोऽभ्यस्य चिपुरायोगं तेन योगेन संयुतः । 

जायते यदि सुप्रान्नस्तदा मोक्षमवाप्नुयात् ॥ 

विपुरायोगं कुण्डलिनोयोगं कुण्डलिन्याः सव्वेदेवाम कलात् | 

उक्ते “सव्वदेवमयो सा fe’ इति ॥ # ॥ 

भेरोरखरुदण्डस्य ager ate शशिमिदहिरशिरे इडापिङ्लानादी | 
 भमेरुद ण्डवहिःपाश्ं चन्द्रस्यामके" इति मायातन््ात् । तयोः fafa- 

प्रकारमाह टोकाकारटततन्ते-- tit 

` वाममसुष्कात्त सम्भृता नाडो दक्तिणगामिनो | 

शषुनाकलिता जाता वामभागं.समाचिता ॥ . 



११० षट् चक्रविहतिः | 

हता CANT Saal समाचिता | 
वामन्तु नासिकादारं प्राप्रोति गिरिजेऽमत्ते॥ 
नाडो दक्िणसुष्कात्त सच्नातोत्तरगामिनी | 
सषुम्नाकलिता जाता भागं दक्षिणमाथिता | 
दता वामभागस्ा जतरमभ्यं समाखिता। 
दक्तिणं नासिकादारं प्राप्रोति गिरिजेऽमक्ते ॥ 

चापा्लतिभूत्वा दक्तिणगामिनौ उत्तरगामिनोति ध्येयम् | 
मध्ये नाडो yaa | मध्ये मेरुदर्डस्य मध्यसविवरे | 

मेरुदण्डवदहिःपाश्वं चन्द्रसूथासिके शिरे | 
मध्य सुषुना-इति मायातन्ात | 

 सखष्टमाह सारमसुच्ये-- .. 7 . 
या सुर्डाधारदश्डान्तरविवरगता हारनीहारमौरै 
wat धारां नभोऽम्भोरुहङकद्रविधो संसवन्तों वन्तौ | 
OR वजाख्यनाद्या खगसुद्रदरौमध्यगं यो .विदध्यात 
तस्या ब्रह्मारडभार्डप्रलयमपघनं Bead खल्यसल्योः ॥ | 

सा कौटभौ? हारनोहारमोरी सुक्ताहारनोहारगौरीः। “गौरोऽरुणे 
सिते पोते" इत्यमरः 1. ; एतन सयुजान्तगतायाः .वजाया मेरुदर्डान्त- 
व्विवरगतात्वकथनेन , सुषुख्रायां -अपि मेरुदण्डान्तविविवरगतात्वसिद्धिः | 
यच या HVS यदन्तरं विवरं तत्र विवरगता . sata सुपुखाया 

 विवरगता | ८ aha ५ | 
अन्तर् ्रवकाशावधिपरिधानात्तर्दिमेदतादर्ध्ये। ` | । 
Tegra विना वदिरवसरमध्ये अन्तरोत्मनि च.॥. इत्यमरः 1. 

Wa -सपुम्नाकलिता. इति परम्परया आशिता Sat: | Walaa ते खान Hees fire qyarafaat sae: 1. गोतमोयेऽपि-- __.. 
fat शरौरमित्यक्तं पञ्चभ्रूताककं सुने! ` 
चन्दरस॒व्यारिनितेजोभिर्व्जीविनद्येकयरूपकम् ॥ 



पंट्चक्रवित्ततिः। १११ 

तिसः कोव्यस्तदर्देनं wat नाडयो मताः । ` 
alg सुख्या दशप्रोक्तास्तासु fae व्यवसिताः ॥ ` 

प्रधाना भैरुदण्डेऽत् चन्द्रसूथागिरूपिणै । `; 
` इडावामि खिता नाड़ी शक्ता चन्दरेखरूपिरै ॥ ` ` 

षक्तिरूपा तु सा नाडौ सारादंखतविगरह्ा। 
दकिणे या पिङ्गलाख्या पुंरूपा सविदा; । ` 

` , ` ` सव्वतेजोमयौीसातु ayer बह्किरूपिणो॥ ` 
मेरुदण्ड मेरुद र्डान्तरविवरे। सारदायामपि- 

ष्वल्यक्गलायासं शरोरसुभयातकम् | 
गुदष्वजान्तरे ARYA विदुः ॥. ¦ 
तस्माद्िगुणविस्तारं दत्तरूपैण शोभितम् । ̀  
ततर नाद्यः समुत्पन्ना सुख्यास्तिखः प्रकीर्तिताः ॥ 
इडावाने सिताःनाडो efaat पिङ्गला wat) ` 

 तयोग्भध्यगता नाडो सुषुमा वंशमाखिता ॥ 
` पादाह्षठहयं याता भिषाभ्यां शिरसा पुनः | 

£:  जबरद्मस्थानं समापत्रा चन्द्रसू््याम्निरूपिसौ ॥ 
भद्राः शफाभ्यां मूलाभ्याम् ।.. शिरसा santa) वंशं weds 

wife पिवरगताल्वमुक्रम्। या सुख्डाघारद ण्डान्तरविवर गतेत्यनेनादः । 
तन्वन्तरे तु- - ष 

` ग्योम wife नासाग्रे. गतौ चन्द्रदिवाकसे 
waa महापञ्च क्रोडोक्षत्य FRAT ॥ 

 :. व्याघुख नासिकामध्यं गते fat तु azar | | 
जैः भित्वातु लिङ्गं वे इतरान् पुष्करान्, तथा ॥ ध ५ 

`  वहिरहमनाकाह्घाकाङ्किनौ मोक्दायिनी | 
 जोषैनाहतसम्बन्धात्.स्ितां स्तमसंविौ.॥ | 

ana खुषु्रात सातु awaed wat लिखिष्यामः,न विरोधात) 



222 षट् चक्रविततिः। 

अतएव सप्मसंविधो wana नासिकामध्यं नासिकादयमध्यखानं नत 
नासिकादयमध्यं गता ततर इड़ापिङ्खले गते । भ्रतणएव “quiz, सुषुम्रया” 
इति सङ्नच्छते | | | | 

वितयेति 1 यतः सोमसूव्धाग्निरूपा अतस्तितयगुणमयी । सुषुमा 
कौटशो? स्मेरं प्रस्फटितं तथाच प्रस्फटितकनकधस्तरपुष्पमिव ग्रथितं 
वपुयस्याः सा AIT | यथा कनकधपृस्तुरपुष्यस्य मध्ये अन्यत् पुष्यम् waara- 
ग्रथिततमवपुरिति भावः। केचित्तु प्रथिततमवपुरिति पामाः । कुतः 
सुषुम्ना sua तदाह कन्दमध्यादिति। कन्दरूपमाह खारदायाम्-- 

गदध्वजान्तरे AYRES विदुः । 
तस्य दिगणविस्तारं हत्तरूपेण शोभितम् ॥ 
aa नाद्यः समुत्पन्नाः । इत्यादि | 

गोरत्तसंहितायान्तु- 

wg मेदुादधो नाभेः कन्दयोनिः खगाण्डवत् । 
तत्र नाद्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां हिसप्ततिः ॥ 

इत्यक्तम् | कन्दयोनिः कन्दरूपोत्प्तिखानम् नाडौनामिव्यर्धः | वज्ा- 
ख्यानाङ़ोमाह वजास्येति। मेदुदेणात् लिङ्गमूलात् भिरःपयन्ता इत्यः । 
कत्र सा? तदाह । अस्या मध्ये सुषुश्नायामध्ये ज्वलन्ती उच्च लन्तीत्यर्थः | 
` मध्यमञ्चावलगनच्च मध्योऽस्तो" इत्यमरः । मायातन््रेऽपि- । 

मध्य STAT त्म्य व्राख्या लिङ्गमूलतः ॥ इति ॥ # ॥ 
चिवानाङोमाह तन्मध्य इत्यादिना। तन्मध्य वच्ामध्ये। प्रणव ` ` विलसिता आन्नाचक्रखप्रणवाधारत्वात्। सा कौटभौ १ सकलसरसिजान 

भिचा एतत् पञ्च ग्रथनरचनया देदीप्यते पद्मं किम्भतम् ?.मेर्मध्यान्तरस्छं 
मेरुमध्ये यदन्तरं विवरं परम्परया तत्सखम् । ` ans 

मध्य सषा तन्मध्ये वच्वाख्या लिङ्गमूलतः 
त्म्य faut qe विसतन्तु सहोदरा | 
WII सहस्तारस्तदन्तत्र हम नाड़का ॥ 



षट चक्रविहठतिः। ११३ 

` तथा ˆ ~ `= Ge 1 १ 
सूलादिषर्सरोजातं fafadiafad fat i 

`. . लिङ्गाघोद्धनाभिवुक्कण्टम्बूमध्यदेशजम् ॥ | 
sft मायातन्तात् । मूलसरूलात् सदह खरारस्तन्भूलाधारमरूलात् सहस्रार 
ईति । . तथाच avant fafa ग्रथितम् । sa च-- 

| ` तस्मा मध्ये विचिच्राख्या अरसृतखाविणौ शुभा । 
सब्वेतेजोमयो सा तु योगिनीद्दयङ्गमा । ̀ 
विसगादिनक्दुपन्तं व्याप्य fasta awa: ॥ | 

दति गोतमौयवचनेस्य feud इन्दुप्न्तमिति वा पाठः। ललारख- 
विन्दु पय्यन्तं इन्दुपय्यन्तं वा व्याप्य सहखाराधोदेशपयन्तगा तदतीव्य्थो बोध्यः। 

केन frat पद्यानि सन्ति तदाह तन्वचडामणौ- 
ata ग्रथितं at मूलादिपद्मपञच्चकम् 
कलिकाकाररूपेण डाकिन्यादयवलस्वितम् ॥ ` | 

तयेव feat: पञ्चं .मूलादिषड्ति शेषः । पद्मपञ्चकं खाधिष्ठानादि- 
wae कलिकाकाररूपैण ग्रथितमिति सामान्यत van विशेषरूपेणोक्लम् | 
एतन Wary षिकसितं we समस्तपद्मान्यधोमुखान्येव | agai 
कौलिकतन्े ताराकल्ये-- ts | 

सप्तपद्मं मयवोक्तं सुषुम्नाग्रथितं fra | 

अधोवक्रादिमान्तच्च नाख्येयं यस्य कस्यचित् ॥ 
येन तस्या्ित्रालं are Ta . ` ares 

aarararat fasq faaren योगिबज्लभा । 

 पञ्चवर्णोज््चला दृति पञ्चभूतप्रकाशिनो। ` 

=  पञ्चटेवा पव्वेलम्नाः सप्तान्या नाडयो मताः॥ 
`. अन्यत्रापि ee | : 
~... बरह्मा जननो we Seca सदाशिव | 

चित्राख्यनाद्यन्तरस्थाः पञ्चभूताधिदेवता; ॥ `. 
१५ 



११४ षर्चक्रविहतिः | 

न परचचचूताना पञ्चाधिदेवता sa) as तु परथिवोऽस्ति 
लिखि थमानवचनात् ॥ _ | 

ब्रह्मनाडोमाह तस्यान्तरिति। तस्यां चित्रायां तद्रद्मनाडौ fag. 
ब्रह्मनाङ़ो । इरमुखङ्कहरात म्लाधारखस्रयम्भूलिङ्गमुखविवरात्। आदि दवान्तस्खा ब्रह्मपय्यन्ता + मायातन्तेऽपि “निरा स्यात् ब्रह्मपयन्तम्" 
इत्यादि । विदयन्नाकेव विलासो यस्याः al पद्मसूतरतुखा भरतः war) 

 शदन्नानिनः प्रबुध्यन्ते staat यया सा तथा | अर्तस्राविणोलात् सकल- 
SST । भावो मनोधन्मः खभावः sraray शद्धो भावः खभावो 
यस्याः सा इति पञ्चम्यन्तबह्रौहिः। “भावो हि मानसो way.” Saat । | 

यन हारेण कुण्डलिन्या ब्रह्मणि गमनं तत् Sate बरह्यदारमिति। ATS ब्रह्मनाद्या आस्ये, | 
स्ूलाधारात् सदस्रारस्तटन्तत्रह्मनाडिकरा | 
शिर स्यात् बह्मपयन्तं तदन्तदारसुत्तमम् ॥ 

इति मायातन्त्ात् | 4 | 
| बह्मद्ारसुखं नित्यं सुखेनात्य तिष्ठति । ` 

येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मानं निरामयम | 
सुखेनाच्छाद्य तद्वारं agar परमेश्वरी | । इति गोराक्तसंहितावचनाच्च 1 सुधेति सधाकणासुतिप्रदेशं ग्रन्यिखानम्  पए्तद्वार yeaa नाद्या वदनं धीरा वदन्ति ॥ नि ` आधारपद्ममाह ब्रथेत्यादिना । 
WWIII शरोरम॒भयालकम् | 
Tessa aeqauered विदुः ! 
तस्य दिगुणविस्तारं ठत्तरूपैण शोभितम् | 

इति सारदोक्तकन्द् एव मुख्यनाड़ौ एव ग्र्यिस्तदूष्ं प्वजाधः सुषुमास्य- लग्नम् | ee र 



uzamfaata: । ̀  ` १११५ 

तथा च मायातन्ते-- `. ¢ 
सुख्यनाङोवयं weg वजा Safer ` 
wart वेटवर्ण मूलाधारोऽप्यवाद्चखः ॥ इति ॥ 

उद्यत् प्रस्फटितम् । ~ ` 9 
तयव ग्रथितं od सूलादिपञ्चपञ्चकम् | 
कलिकाकाररूपेणए डाकिन्यायवलम्बितम् ॥ 

इति वचनात् । पूव्मैमेव व्याख्यातं तत् । सुवर्णभवरैरिति। तथाच 
द्तिणामूर्तौ च | ५ 

Mat खणवर्फेऽस्मिन् वादि सान्तानि data | 
हतसौवणवणानि वर्णानि परभेष्वरि ॥ इति ॥ ` १ 

सारसमुये षट्सु: पद्मेषु वर्णः विन्दुयुक्ता उक्ता यरन्यगोरवसिया ara 
प्रकटिताः । चतुष्कोणचक्रमिति । ` | 1 
¡ तथाच मायातन्ते- | | 

तत्णिकान्तरे weit चतुष्कोणा सुपौतभा ॥ इति ॥ 
तथा तन्तान्तरे-- | 

Wee चतुरस स्यादस्भोव्विभूषितम् ॥ इति ॥ 
धरायाः खवोजमिति। तथाच सारदायाम-- | 

ad दिवस्तत् षड़विन्दुलाच्छितं मातरिष्मनः । 
त्रिकोणं खस्तिकोधेतं वद्करहनुसंयुतम् ॥ ` 
WMATA ̀  भूमेखतुरखं सवव्चकम् | 

बुतसमाभानि मर्डलानि विदुर्बधाः 
वणः खेरक्ितान्यासन् खखनामादतान्यपि ॥ 

तत्तद्तखमव्णात्रि मण्डलानि तथा Gal: हय रव ल वरीर्थक्तानि, 
तथा Santana एचिव्यादोनां खखनाम्राहतानोत्यधैः । ` एतदनुसारेण 
स्वेषु cay खखरवीजानि Rath ॥ # 1 | Pe 
 चतुव्वांहः इति ! अतर प्च ब्रह्मास्तोत्याह acesarfzary नवीनाः 



११६ षटचक्रवितिः | 

तुख्प्रकाश्ः रक्तवणः weal ब्रह्मा wage) . चतुभागवेदो 

सुखासभोजलच्छोयेस्य सः तधा ti | | 

अत डाकिनो शक्िरस्ति इत्याह वसेदचेति । तथाच भटृष्टततन्ते-- _ 
सरूलाघारं ब्रह्मस्थानभेतत् सौवर्णीभं डाकिनो देवौ तत्रेति । एषा डाकिनी 
अनेकसूयप्रकाशा। अतिशयरक्ता इत्ययं; । ̀  तन्त्रान्तरे-- | 

रतांःरक्ततिनेतां पश्जनभयक्षच्छलखडाङहस्तां 

वामे aa दधानां चषकमपि,सुधापूरितं चकवक्ताम् ^ इति | 

URIS, प्रकाशं वहन्तोत्यन्वयः ॥ x | न 

मध्ये अवान्तरदेवंतादिकमभिधाय waaare वच्वाख्येति | वजाख्याया 

वक्तदेशे Mata सप्तमौ अधोभाग इति यावत्। ` 
:..  . भुख्यनाडतयं wares वच्वाघ Safe ! । 

इति मायातन््ात् । कणिकामध्यसंस्ं aque लिको णं एतत् काम- 

eure त्रिकोणं तत् कामरूपाख्यं कन्दर्पो afs समन्तात् श्मति। 
नाम uaa ata वायुश्च निवसति। तथाच मायातन्ते- 

| तत्कणिकान्तरे रथ्यो चतुष्कोणा सुपीतभा | 
तन्मध्ये योनिमध्ये च वद्िवायोः समाये ॥ इति ॥ 

खोक्रमेऽपि--  . ` | | 

करिकायां feat योनिः कामाख्या aaa | 
अपानाख्यं हि कंन्दपम् आधारे तच्िकोणंके । ` 

खयश्लिङ् aay पञ्चिमाभिमुखं प्रिये ॥ 

रद्रयामज्ञेऽपि-- : : ` । * = 

भ्मद्योनिगतं ध्यायेत् कामं बन्धकसत्रिभम् | 
1,  . ज्वलत्करालानलप्रख्यं तडितकोटिसमप्रभम् ॥ : 

तदेवाह slay इत्यादिनाः। बन्धकपुष्यसमूद्मभिदहसन् तदटधिकरक्तवशं 

द्रति भावः। “बन्धूकः बन्धुजोवकः? इत्यमरः 1 . “श्राधारे. तचिकोरकी 

 इत्यक्तत्रात् हि ५ 4 ee १ “4 
tae Oe 



षटवक्रव्रिठतिः + ११७ 

तथा- ee. * he eo 

मूलाधारे चिकोणख्ये इच्छान्नानक्रियास्मिके। ` 

मध्ये .खयम्भलिङ्न्त॒ कोटिसूसमप्रभः ॥ 

दूति मौतमौयात् । :तधा-- ae 

्रधोमुखो fayent हेमाभो भ्रमणे Ta: ॥ 

afta # _ | | 

पनरपि araraarare. awa . इति । ̀  : चिकोणमध्ये.. लिङ्गरूपि 

स्रयम्भलिङ्गम्.।. दुतसुवरंकला' दति कोमलः: सुवरटवणयो गिलात् कोमललाच 

तथाभिदितम् | प्िमास्यः अधोमुखः । क्नानध्यानाभ्यां प्रकाश्यते यः. ख तथा| 

प्रथमकिसलयाकाररूपः नूतनपल्वाङ्राकारः faat इति 1: तथाच पूण- 

चन्द्रादधिकरससमृह इत्यथः । faa सन्तानं fanaae हसतोति लिग्ध- 

सन्तानद्ासौः , काशोवासोल्यादिवििषणम् । . . सरितां : भवन्तः ̀  चक्रवत् 

जलाना WAT तदरूपप्रकाभो यस्य सः तथा । : “स्यादावर्तोऽस्मसां भ्रमः" 

इत्यमरः ॥ # ॥ | | | | 

 तलिङ्ग साश्तिवलयथेनावेच्य कुण्डलिनो शक्तिरस्ति इत्याह तस्योद् 

 द््यादिना । विसतन्तुस्ोदरतुल्या सा चासौ .कला प्रकतिचेति खा तथा । 

अतः सच्छा । नवीनचपलामाला तस्या विलासनशोभया . सदह भास्पमद श्रास्पद्दा 

यस्याः सा तथा । . “तडित् सौदामिनी विद्युत् चञ्चला `चपलापि च" 

इत्यमरः । gat निद्रिता भिवोपरि लसत् ` सादईैविहत्ता भ्राक्ततिः शरोर 

 यखाःसातथा1 सातु श्नधोवक्ता। यथा aA ` ` 

श haar खिता देवी ऊद पुष्च्छातिशोभना + 

अवत विद्यल्लताकाराः कुण्डलो परदेवता ॥ 

 परिस्फरति water gar:fe भुजगाकतिः । 

 ब्र्महारमुखं नित्यं gaara तिष्ठति ॥ 

येन हारकः गन्तव्यं बरह्महारं-मनोमयम् 
` भदेनाच्छायय तहारं प्रचा परभेष्ठरो ॥ . ̀` ` 



१९१८ षट्चक्रविहति | 

मस्तक मणिवद्धित्रा खयम्भूलिङ्गवेिनी ॥ 
योगान्तरेऽपि- | : 

मुखेनाच्चाद्य तद्ारं कुण्डलो शक्तिरुञ््वला | 

निद्रावशगता देवो प्रसुप्तसुजगोपम्म ॥ : ` 

तथा मायावन््रऽपि- . . ~. 

साई तिवलयानन्दा नन्दिता भास्करप्रभा ॥ इति us 

कूजन्तोति। उयिता watfa शेषः । तथा च तन्ान्तरे- 
भिज्ञोराव्यक्रमधरा कूजन्ती सततोलिता ॥ इति ॥ 

कोमलवाक्येव्वाचं कूजन्तोत्यथंः | ̀ ध, 

` तत् प्राप्य कुण्डलोरूपं प्राणिनां टेहमध्यगम् | 
वणेन्तराविभेवति गदपयादिमेदतः ॥ ` | 

इति -सारदोक्तेः aq चेतन्यम्.। sadtearafaaaaia वायुना gar 
जगतां जोव; जोवातमा हंसः धाते । | Re | 

विभति कुण्डलो शक्तिरामानं खं समाचिता | 
हसः प्राणखयो निलयं प्राणो -नाडोपधाययंः ॥ 
अआधारादुदतो वायु्यंथावत् सब्धदेहिनाम् । 

` दें प्राप्य खनाडोभिः प्रयाणं कुरते वद्धिः । 
 द्वादशाङ्लमानेन तस्मात् प्राण इतीरितः ॥ ४ 

भटाः कुण्डलो ward gard विमर्सि तदययोगिभासिनोव्यध, 
alten ? खं जोवामानम् आचिता जोवाधिष्ठाना सतीः | हंसः प्राण- 
खयः प्राणवायुसम्रा्रयः प्राणः नाडोपथाखयः । कथं प्राणस्य नाडोपथा- 
वत्वम् ? इत्यत अद -आधारेति।. प्रयाणं aed इति प्राणः इति 
प्राणपदनव्युत्पत्तिरपि.दशितेत्यन्तेनाहः । -. ̂. ` : 

द्तिणामूर्तोतु-~.. : | १ 

उच्छासः चव निश्वास va इत्यन्नरदयम् | 
क्त् प्राणलु हंसाख्य ्आमाकारेण संसत; ॥ 



uzanfaafa: 1 ११६ 

षट्शतान्यधिकान्यत्र सहख्राश्येकविंगतिः ` 
TSS चरेदायुः स जपो Matas: ॥ 

श्रन्यत्ापि- | ॥ 

सः कारेण वदियाति कारेण fata पुनः ॥ इति ॥ 
 प्रोहामरोषषश्रेणौ ॥ # ॥ ~ 9 

तस्याः कुण्डलिन्या मध्ये परमा नामो शक्तरुच्यते aaa इत्यादिना | 
परमा VAST परापरानासना अ्रतिसच्छा | 

तथाच HEA — ` 4 | त 

सच्छा ङुण्डलिनोमध्ये ज्योतिश्चाया परा मता । इति। 
सा एव परमाव्खरूपा | तथा च afa:— | 

 : तस्याः शिखाया मध्येतु परमा सा व्यवसिता । इति| 
: निलया ध्वंसप्रागभावरहिता | ्रानन्दपरम्मरा अानन्दसमूडयुक्ञा | भ्रति 
चपलायमाना विद्यल्लता इव लसत् दोधितिदींधियस्याः सा तथा । यस्याः 
कलायाः प्रभया ब्रद्माण्डादिकटादान्तं . जगत् शरीरं भासते सा विजयते । 
नित्यन्नानस्य उदयो यस्यां a ` काव्यवन्पेरव्वाक्यैः awaaia सेवते. गौरम 
बहुवचनम् ॥ % ॥ | 

स्वाधिष्टानाख्यपद्यमाद् सिन्दुरेत्यादिना | अङ्गच्छदेः षट्पतेः विद्यृत्- 

प्रकारव्वादयेः पुरन्दरन्तर्व्वादिलान्तैः सविन्दुकः परितं पद्यम् + तथाच 

मायातन्बे- ^ oe 

age तु महेशानि खाधिष्ठानखतुच्छदम् 1 
wat कणि कायामनमर्डन्दुसंयुतम्। ` ` 
मण्डलं वारुणं देवि agy मणिपूरकम् ५ इति ॥ 

द्तिणामूत्तौ-- -. . ५ a 
 ; : : खाधिष्ठाने बिहुमामे बादिलान्तानि संस्मरेत् | 
a विद्यस्प॒च्नसमाभानि विदयद्वासितमस्तक्षे ॥ इत्यादि ॥ 

 सारदायां विशदप्रकां gare तत्तद तसमाभानोति प्रागुक्गम् 1 . ,. ..: 



१२० घटचक्रविठति । ` 

gail षड दलपद्मं अदे चन्द्रयुतम् | 

4 वौजं मकराधिरूटु स्वाधिष्ठानं gts प्रदिष्टम् | 

बालाकर्मभं राकिणौ देवतात ॥ 

दति वचनात् ue ॥ ` 

aware इत्यादि | नोलब्य॒तिरूपो मनीज्नियं Wala आदानः 

मौतमीये-- | क Unset ४ 

स्वशब्देन परं लिङ्गं खवाधिष्टानं ततो fag: । | 

मोलास्बजे टेवसट्णशकमनोयता गोभा यस्याः सा! नानायुधेति । तदु 

लन्चान्तरे-- _ ` च. | 

श्यामां गूलाजस्ता डमरुक सहितां aay वहन्तोम् 

देवँ रक्गतिनेवां दितयदललसदं इटन्तप्रभाभिः.। इति | 

स मोहाडूतान्धकारसब्बूहे vege: तत्राश्को . भवतोति सुधेति 

अहदत्तस्यकाव्यसमूह सम्पत्तिं भजन्ते। अत्र पश्यन्तौ शक्तिरस्ति प्रमाणं 

विश्दपद्मव्याख्याने लिखिष्यते॥ =u 

मरिपूरपद्ममाह तस्यो दत्यादिना।; 

सणिवद्धित्रं तत् ay मणिपूरं ` तथोच्यते | ४ 

Maat नोलवणडादिफान्तवशेर्यक्ञे । तथा. च. eau 

ara मणिपूरे डफान्तानि -महानोलप्रभानि परिचिन्तयेत् । aired 

fa we वैश्यानरस्येत्यादिना। वेष्यानरस्य वह्कग्ण्डलं cast. तिकोणं 

aera fafa: खस्तिकह काराकारयुक्लम् । मायातन्- ` 

दशपतरं पयोजातं afta महैश्रि। .. 

बाह्यं Wed ta ति कोणं खंस्तिकान्वितम् ॥ 

स्वबीजं रेफः । “at: @ रच्जितान्धासन्” दति प्रागुक्तः भ्रातःसथसम- | 

र्ञवशेम् | मरिपूरन्तु नोलं exert. ofan. देवतातेति वचनात् । ` 

काका रदरमूत्तिरित्मादिना । शदसिन्दूररागः. अतिशुयरलोवणेः | वेदट- 



षट्वक्रविढतिः। ` १२१ 
तदुक्तं तन्ते- 

aut देवो तिवक्तां विनयनसहितां कुलिनोसुग्ररूपां 
व्रं शक्तिं सदर्डामभयवरकरां TAMA दधानाम् । इव्यादि । 

ज्ञानेति | न्नानसमस्नूहेन सह लच्छौस्ताम् ॥ # 
अनाहतपद्ममाह तस्यो इत्यादि । वन्धकपुष्पकान्तिखिरूपरक्तव 

करादिठान्तेः दादथवर्णेः fergie: gay) तथाच दक्निणामूर्तौ- ` 
foyat महावद्किकलिकाभानि संस्मरेत् । ` 
कादिठान्तानि वणणनि aqasared fad ॥ 

तन्मध्ये षटकोणपद्यं वायुमण्डलम् । तथाच मायातन्ते-- 

अनाहतं दवादशारं रक्ताभं Efe qad | 

AHA पावन पञ्च षट्कोणं PRY ॥ ‰ ५ | 
वायुबोजमाह तन्मध्ये इत्यादिना । waarata । ware अाघारपद्च- 

व््राख्यानं उक्तम् । धूसरं ईषत् पार्डरम् | इस्तचतुषटययुक्तं कष्णसाराधिरुूट्म् | 
रतामनाहतमोष्वरगे हन्तु काकिन्यपौदोक्ता इति वचनात् | तदेवाह तन्मध्ये; 
करूणानिधानमित्यादिना | Safed ईष्वरनामानम् । dani सूयप्रमम् । 
अ्रभयवरदपाणिदिययुक्तम् । तच काकिनी नवतडत्मौता गौरवर्ण ! fazar | 
पाशकपालवराभयान् चतुभिभुजः विश्वतो । कङ्ाल इति अ्िमालाधरा i 
स्यात् शरोरोा्कड्मलः” इत्यमरः । तथाच AT 

क्राकिनों मेघसंखाम् 

पाणं शूलं कपालं डमरुमपि करेधारिणणं Mari | 

“gaa सक्तचिनत्तां खवयवनमितां वारुणोमत्तचित्ताम् । 
 शूलडमरुखाने वराभयं तथा अखिमाला तन्वान्तरे उक्तम् | 

 वाण्लिङ्क तु. तन्मध्यऽघोमुखे शक्तिके इति । 

fafeataga दति क्रमात् । तथा--. 

. ` तन्मध्ये बाण्लिङ्गन्तु सय्यायुतसमप्रभम् | 

शब्दब्रह्ममयः शब्दो न हेतुस्तदद्तुकः ॥ 

१६ 



१२२ षट्चक्रविहतिः । 

अनाहताख्यं त॑त्यद्यं पुरुषाधिष्ठितं परम् ॥ ` 

aaa जीवाव्ना दति मौ तमौया । ल्िकोणं बाणएलिङ्क जो वातान- 

Sie एतन्नौरजे इत्यादिना । कनकं ARGUED बन्धूक पुष्पविशेषः 

तददङ्यागोञ््वलः । त, + | 

उमवन्धककुसुमशरचन्द्रनिभानि च। 

इति यौगिन्येकवाक्यत्रात्। सयम्भवाणलिद्गतरलिङ्गविशेषणं. हेमादि | 

मौलौ मस्तक सुच्छविमेदथुक्तो विवरयुक्तो मणिरिव टौपचिद्ालयः। श्यस्य 

देवस्य Red निन्भातदौपशिखाकारहंसेन . Hata शोभितम् । माया- 

adsfa_-“snan aa प्रदौपाभः” इति । भानोरित्यस्य मर्डलपदेने कदेशेन 

aera: | तेन मरण्डलमर्डितं अन्तरं मध्यं यस्य स चासौ लसक्किच्ञल्वाशति 

स तथा । तस्य शोभाघरम् । “किच्ञल्कः केशरोऽस्वियाम्“ इत्यमरः ॥ # ॥ 

विशुदपद्ममाद वि्दाख्यमिति । : हिमच्छायायुक्तस्योपरिलसितश्रोरस्य 

 चतुभिर्भजैः पाणङ्कशदिलसितैः श्ोभितशरौरस्य दोपः ` उटोसन्नानस्य + 

दिमाभः शक्तः सदाशिव दत्याख्यायुकः सिद्धः प्रसिधः 

तथा तन्वान्तरेऽपि-- . | an + 

सदाथिवस्थानमिदं विशं शकिन्यधदहापि च धुख्रवणणं | 
 सुघासिन्धोः शुदा शक्ता । वथाच तन्तान्तरे-- a 

eal ज्योतिःखरूपां तिनयनविलसत्पञ्चवक््म.सुदष्र `. , .' 

इस्ताम्भोजेषु चापं शूलमपि दधतीं पुस्तकं ज्नानसुद्राम् | इति । 

॒स्तकनज्ञानमुद्राभिति शरं पाणम् इति तन्तान्तरे उक्तम् । सुधांशोखन्द्रस्य 

AGI | तथाच खच्छन्दसंग्रहे-- श 

¦ असृतादयास्तथाकाशं चन्द्रविन्दं aya: | 

AWE was aaa चतुर ङकले ॥ 

मतिशौलस्य न्नानशोलयुक्तस्य wae जनस्य aed 

दधत् मण्डलमित्यथः। स जोवी faut अन्कारखरूपाएणं ध्वंस 
प्रकाशः! अच वैरो शक्गिरस्ति। 0 

See. 
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तथाच भद््टतवतेन्वे--. ` ` क tees, 
सच्छा कुण्डलिनोमध्ये sitar परा मता :` 
भश्ोचर विषयात् तस्मात् किच्चिदेवोद्धं गामिनौ ॥ , 
स्य प्रकाणा पश्यन्तौ सुषुानाभिमासखिता। 
सेव EUR प्राप्य मध्यमा नादरूपिणो ॥ 
ततः सजल्पमाता स्याद विभक्तोड्गासिनी। 
सवोरुकण्ठतालुखा शिरोघ्राणवदायिता ॥ 
जिद्वामूलोषहनिष्टयता कछतवर्गपरि ग्रहा ! 
शब्द्प्रपञ्चजननो ओोतग्राह्या तु वैखरी x 

्राज्नाचक्रमादह आन्नानामेत्यादिना ।. गौतमौये-“^आन्ञासंक्मरं aa 
शुरोराक्तेति कोत्तिंतम् ।” - चन्द्रतुल्यक्तेदजनवां oad प्र॑काश्ख र्पम् | 
wary fagunat कलाभ्याम् अक्तराभ्यां युक्तं दहिपतम् अतीवशभ्चम् | 
मायातन्तऽपि--“आनज्नाख्यं feet gay” इति | | 

 दकिणासूर्तीवपि-- ` 

staat विद्युदाभायां wat wal विचिन्तयेत् । 
हाकिनोति । तन्वान्तरेऽपि-- वि 

अराज्ञापुर शरदचन्द्रशखं हाकिन्यथोक्ता शिवरीदमेतत् 1 
विद्या मस्तकम् । . मुद्रा ज्ञानमुद्रा अङ्कष्टतज्जनोमिलिता । aa ` 
 श्रान्नाखां शक्तवणां उमरुकसहितामकच्स्चं कपालं 

विद्यां सुद्र दधानां तिनयनविलसदुक्तषरको णयुक्ताम् । इति | 
aay तग्रकाशखरूपञ्चेति aq तथा | 

avataeasfa— . ` - ON atari 
र | : आन्नाख्यं feed शश्चं कणिकायां मनोलयम् । इति । | 

¦: fad निलयं formed fram: इति व्रेयाक्ररणाः 1 इतरशिवपदं दं-कालं ` 
तरति इति sat. fave परशिवस्य पटं इतरच्च तत् शिवपद्च्ेति.तत् | 



लिङ्चिद्धन fagratta प्रकाशो यस्य aq) विदयु्ालेव प्रकाशो 

यस्य तत् ! योगिनोददये-- ॥ | 

इतरच्च पुनस्तथा शरचन्द्रनिभं सदा । दति ¦ 

आनन्दलदहयामपि- | 

तवाज्नाचक्रस्धं तपनश्िकोरिद्यतिधर | 

परं gai वन्दे परिमिलितपा्ं परचता 

ताराषोढान्यासाधिकारतन्ते-- 

ब्रह्मा विष्णुश aga दष्वैरथ सदाशिवः । ` 
ततः afar देवि षट शिवाः परिकौत्तिताः ॥ 

मलाघारादिकिशदपद्येषु पच्चशिवन्याकस्षमभिधाय- 

आज्ञाचक्र च Sain हकत्तवणसमन्वितम् | | 

परं शिवं ब्रह्मरूपं हाकिनौसहितं न्यसेत् ॥ इत्युक्तम् ॥ ' 

सच सदखारनिर्मुणपर भिवस्यां शसवरूपौ अपरः शिवो क्नेयः। अतएव 

ब्रह्मशिविलात् ब्रह्मखरूपमिव्युक्तम् । नतु ब्रह्म इत्युक्तम् । परमकरुलपदम् 

एतत् पयन्तं घरमकुलपद मिव्यपसंहारेणोक्तम् । | 

तथाच खोमते- 

तत्रे तद्च्िणं षट् कमा न्ापूव्वं कुलोद्धवम् । इति । 

आनन्द्लदय्यामपि-- 

wel मूलाधारे कमपि मणिपूरे yaad 
सितं खाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाशसुपरि | 

मनोऽपि wae सवालमपि भिचा कुलपथं 

सहस्रारे uy सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 
अत्र कं जलं खाधिष्टाने मणिपूरे इतवहमिति व्यत्ययेनान्वयः । बद्म- 

सतेति ब्रह्मसूत्रस्य ब्रह्मनाद्याः ` प्रबोधो यस्मात् तत् । वेदानामादिवोजं 
प्रणव; dea चिन्तयेत् |. विलसितपरमोऽपूव्धसिदप्रसि्ठो ` यस्य सः 

FAIA WATE श्ुदतुचधेत्यादिना । Wage. एबसखभावः स चासौ 
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अन्तरात्मा चेति सः। mesa आमा afte ज्योतिषः waya 
ज्योतिःप्रणवाभ्यां विरचितौ खरूपवणौः यस स aus: | 

aaa sta — | 

VAY श्रन्तरात्ानमरूपं TARTU | 
ॐकारज्यो तोरूपन्तु प्रदौपाभं जगन्मयम् ॥ 

अतएव प्रकाशः ज्योतिःखरूपः | ag” पूर्व्वोक्तान्तरामोद्ध अहु चन्द्र 
चन्द्रां विन्दुरूपौ मकारः तदुपरिनाद इति. व्यत्ययेनान्वयः। wd नाद- | 
प्राग्वोधिनौ लिखिष्यमाणयो गिनोद्ृदर्कैत् Fat असौ नादः अतीव शक्त 
इत्याह वनेत्यादिना | वनं जलं तदत् waaay: यञ्च पौयषाघारघन्द्रः तत्- 
aqeera तदधिकश्क्त इति भावः 

योगिनीदृदयेऽपि- ५, 

इन्दौ aee बोधिन्यां ae नादान्त एव च । इति। 
इन्दौ विन्दौ तदे wea | 

ख च्छन्द सं ग्रहेऽपि- 

तत्र विन्दोर्यथा विन्दावरणे स तदृङ्ख॑तः। 
सखकोरिप्रतोकाशम् afaed महद्गुणम् ॥ ` 
तन्मध्ये दशकोटोनां संख्या योजनपञ्चकम् !. . ` 

तत्रि कायामासौनः णान्यतोतेखरः प्रभुः ॥ 

पञ्चवक्तो cays विदयत्प्ञनिभाङतिः । 
faafaa प्रतिष्ठा च विदा यान्तिरनुक्रमात् ॥ ` 

` परिवाय्ये famfsar शान्यतोतेश्वरस्य च ।. 
वामभागी समासौना Miata AAA ॥ ; ` ` 

` . पञ्चवक्तधराः सव्या दशवादहधिन्दुभूषणाः । 

 विन्दुतक्लं घमाख्यातं कोच्यव्यैदशतेन्वृतम् ॥ . ˆ ` 
अचन्द्र तद्ून्तु बोधिनो तस्य चोपरि [द 

(Salva ज्योत्छञावतीः कान्तिः guar विमलापि च ॥. . 
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 अङ्चन््रौखिता चेताः कलाः पच्च प्रकीर्तिताः} 

वन्धतौ बोधिनौ;बोघा ज्ञानवोधा तमोपहा ॥ . 
निबोधिताः कलाः पच्च कर्टिताः सुरसुन्दरि 1 

ब्रह्मादिपरभेशार्ना परप्रा्तिनिवबोधनात्।. . 

निबोधिक्ेति सा प्रोक्ता तस्या मेदाद्रानने ॥ . 

 बोधिन्याख्यं aga तेःनादस्तस्योपरिस्थितः 

` पद्य किच्ञल्क सद्धाशः .कोटिसूय्य सम्रप्रभः.॥ . 

` -यरेः परिवतोऽसंख्य कष्येपञ्चकलाहतः । ` । 
. इन्धिका दौपिका चेव.रेतिकाःमोचिका तथा ॥ . . 

ASAT मध्यगा तासा UAT प्ररमाःकला। ` 

चन्द्रकोटिसमप्रख्यं तन्््येऽव्धदयोजनम् ॥ .. 
 ; : पद्ममध्ये समासौनमूद गामिंनमोषखरम्1 ` 

चन्द्रायुतप्रतो कणं पञ्चवक्तं विलोचनम् ॥ 
रिन्दवादयेराहतं च शूलपारिं जटाधरम् । ̀ ` 

तस्यो वङ्कगतामूदं गामिनीं परमां कलाम् ॥ 
ध्यायेदिति शेषः । निरालम्बामिति तदच्यमाणात् | रोका कारघ्ततन्चे- 

व्यजैत् यैधिल्यसङ्गानां नासाग्रे Dudes | 
सुखं विणयात् किञ्चित् दन्तेन्तान् न संसत् | 
रसनामन्तरा कुखादनङ. धारयेन्मनः | 
दघं सा परमा wer निरालम्बेति पञ्चमो ॥ 

इह स्याने एवं मुद्रां वद्वा सदाभ्यासात् एटतपवनात् प्रवनसुष्टदां aslat 
कलाः पश्यति । : तदनन्तरं. तन्मध्यान्तः प्रविलसितरूपान् चज्वलरीपाकारान् 
पश्यति । पञ्चात् नवौनसूय्प्रका्राकारं गगनूमध्यभिलतितं पश्यति, 
दह स्थान भगवान् सराक्ताक्तार विषयो भवति। - 

ननु सव्वैव्यापिलात्  अपरिच्छित्रस्य ईश्वरस्य कथं परिच्छिन्तिखाने 
श्रभिव्यक्तिरि त्यत. राह , दाइरितिः। - यथा अम्बरगतो uga दृश्यते किन्तु = 
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शरशिसरव्ययोगण्डलभेव दश्यते तथायं चिदाता ` एवश्मतकश्विशेषकरणात 
ava aratgata | प्राणनिधने acreage se खाने प्राणान वायन wE- 
गाभिन्या नाद्या Tae वैदान्तविदितं “faa विज्ञानमानन्दं ag” इति 
gfatated परं नित्यं देवमिल्यादिषिशेषितं पुरुषं प्रविगश्ति। 
तथा मौतायामपि- - | 

प्रयाणकाले मनसाचक्तेन भक्तया युक्तो Wasa aa, 

MATA प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ 
दति il x 

लयस्थानं aatfefa 1 agufc geataardiafe चकारात् `नादस्यापि 
लयस्थानम् | यत वायुनादश्च Wat जगदधरौक्लत्य ब्रह्मरन्रस्यादिखाने waa 
तत् बायोनौदस्यापिःलयस्थानं नादान्तमिति यावत् ।` अच श्रषैनारौशखरो- 
ऽस्तोव्याह महानन्दमित्यादिना | महान् आनन्दो यत्र तं महानन्दख्ूपम् । 
शिवां शिवाया we शिवस्याकारम् अध्रनारौष्ठरमित्यर्थः | 

तधा च खोक्रभे-- 

` चेतसा संप्रपश्यन्ति नादान्ते वषमध्वजम् | 
तमर्देहं वरदं कारणचयमातरम् | 
पुट यविनिच््रान्तो . वाथुयं तर प्रजोयते ॥ 

सच्छन्दसंग्रहेऽपि--ः | i 

8 हलाकारसु नादान्ते fawn सव्वेमिदं जगत् ।. ` 
 : अधःगक्तयाः विनिभेद्य ऊद्ंशक्तववसानकम् ns ,. re ee 

नाद्या ब्रह्मविले लोनस्त्वव्यक्तो ध्वनिलक्षणः | १ 
अतो ब्रद्म॑विलं जञेयं शद्रकोखर््दैयुनम् ॥ ‰  : 
aa ब्रह्मशिवो ज्ञेयः; शशद्कश्तसत्निभः। ` ` 

 , -दश्वाइस्िनेत््च पञ्चवक्तन्दुशे खरः | 
oo. ब्रह्माणो. sare शक्तिः ब्रह्मणो तङ्गगामिनो 1 । - 

हारं सन्मोक्मार्गस्य रोधयिलाः व्यवसिता ॥ aoe: 



शर्ट षटचक्र विद्व तिः | 

हलाकारो लाङ्गलसदटशः | | 

shard सदृश्ारं प्रविशेदङलं प्रिये | 

इति यौक्रमादङलाख्यसहखरारपद्ममाद तदहं इव्यादिना । अन्या 

नाद्याः शिखरे अभ्रे शून्यदेशे चितिखया मेरुदण्डस्य च शून्यद At TEAC 

न भेरदण्डस्य मध्ये न चितिश्या ग्रथितम् । | 

मायातन्त्ेऽपि- 

मूलादिषटसरोजातं fafattafad fut | 

fagTatg नाभिवत्तःक ण्ठश्वुमध्यद् गजम् ॥ 

sara खच्छन्दसंग्रहे-- . . ̀ 

इादशाणं ललारोडुं रूपेणाद्ावसानकम् | 

हयङ्लोडंशिरोटेथं परं व्योम प्रकौत्तिंतम् ॥ 

aaa — | | व 

आसरव्यकर्णत् देवेशि श्हिनो च शिरोपरि। . 

CAAA | | 

शड्िनोनालं संप्राप्य चाश्धिशून्यं विभक्ति a: । 

श्रतं यत् faged परमानन्दलक्षणम् ॥ ` 

सहारं Avg रक्तकिच्ञल्कशोभितम् । ̀ 
हरतहेमास्बुजं जातधारपातप्रवषंणम् | | 
faaata: vafafa at: शक्तिनिशकरः ॥ इति ॥ 

नारदोकन fauna सहखारपद्मधारिणया अदुखितप्याः way: 

wai निवाणयद्वत्यामपि-- gan’? 

quad भवेत् शक्तिः विसगमण्डसं fas) 
Gea महापद्मं रक्तकिच्कर्क शोभितम् ॥ 

 सारसमुचयेऽपि “awarud विसर्गा दधस्तात्” | पूणेपूरन्दुश्ं 

पूं पोयूषपूरं तच्च qweegayta aq) BIC CREC CEC rete | 

यद्य तत् । पञ्यन्तु शएक्तवणम् | 
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यथा मायातन्वे-- | 
महाशृन्धे सहस्रारं निणाकरसहोदरम् | 
ahaa कणि कायाः चन्द्रो शक्िरूपिरौ | 

ललाटाद्यरकाराव्यः समस्तमाटकाक्तरः युक्तम् | तन्मध्ये पूरचन्द्रः faa 
सन्तानं हसतोति लिग्धसन्तानहासौ | तस्यान्तशन्द्रमर्डलस्य मध्ये तिकों 
तत्तु अकथादित्रिरेखात्मकं तचिको रे हलक्तवणंवयम् । तदन्तस्िकोणमध्ये 
qa परलिङ्ग परलिङ्गस्य तेजोव लात् शून्यं शून्याकारमिति यावत् | 

तथाच गोतमोये-- ` 4 

सहस्रारे हिमनिसे सव्ववणविभ्नषिते | 
अकथादितिरेखासु इलक्ततयभ्चूषिते। 
any पर विन्दु ङृष्टिस्ितिलयामकम् ॥ 

यो गिनौदृदये - | | 
GH WARM ad परमलिङ्कम् । ` 
विन्दुरूपं परानन्दकन्द frat पटोदि तम् ॥ 

न्याख्यातच्च ्रखतानन्द्खामिना वथा परलिङ्कस्य sian: हाद शवस 
हंसः अतः Garey sau विन्दुरूपं नित्यञ्च माटकालादुत्यन्तिविनाभ- 
रहितम् । पदात् पदं प्राप्य उदितं प्रकाशितम् । तदेवाह परमामोद- 

 सन्तानराशेः परं कन्दं ̀  स्मिति । शथिसमस्तकलाशदरूपम् । “faa 
विन्नानमानन्दं ब्रह्म" इति शुतिबोधितो यः सरशिवः स fear Wat परम- 
शिवाख्यः सगुणः शिवः natura wa परविन्दुचक्रो निवसति इत्याह इह 
स्थाने दरत्यादिना। परशिवसमाख्यानसिद्वप्रसिद्धं यस्य सः। 

तदुक्तं सह्तपदत्याम्-- ` .. - 4 
अकारः AAI प्रकाशः परमः शिवः। . 

ˆ “ : ." हकारो नित्यकला प्रोक्ञो विमषषेख्यः प्रकीर्सित; 
elo. अनयोः सामरस्यं यत् प्ररस्मिन् महसि स्फ॒टम् ॥ Cpt ve, 

तत्र ब्रषतानन्द्खामिनः अ इति ब्रह्मचरुल्या. अकारवाच्यः परशिवः ` 
9. 



१३० azamtaata: । 

तस्यांशित्वन परमशिवोऽप्यकारवाच्यः प्रकाशर्पन्रह्मां शित्वात् । fannie: 

विमर्विरते सथक्तिरित्यन्तेनाहः “AATAT पुरुष एवेदं स्वं यद्गतं यच्च भाव्यम्” 

दूति gi:1 रसो द्रव्यविशेषः पर इति प्रसिदस्तस्य विसरः सम््रहस्तद्- 

faa: शक्तः “सन्दोहविसरव्रजाः” इत्यमरः । श्रन्नानमोहान्स्य हंसः 

सशयः सुधाधारासारं श्रतितरां विसुञ्चन् यतेः SIA सखस्य शिवाभेदन्नानं 

दिशति । भगवान् रेष्वथादियुक्तः स परमशिवः परमस इत्याह समासत 

इूल्यादिना। सकलसुखसमूद्स्य Ted तरङ्ग; तस्य परोवादः । “जलो- 

च्छासवाः परीवाहाः” इत्यमरः | परम दति नाम्ना समुचितः परमहंस इत्यदः 

स च मावावच्छित्रः। तथाच तन््रान्तरे-- 

सरोरुहमधोमुखं प्रविलसत् सदसच्च 

क्रमादरुणकेणरप्रकरभाखरनिखलम् | 

तदन्तरपि चिन्तयेदरूतरोचिषो मण्डले 

guages परं परिगतं मदामायया ॥ इति ॥ 

 मायोपाधिविनिर्क्तं एषमित्यभिधोयते । 

. , मायासम्बन्धतश्चेणो जोवोऽविद्यावशस्तथा 1 . 

इति वेदान्तोक्तेः। faa senfe स्पष्टम्. परमपुरुषमिति भारते- 

अव्यत मन॑ इत्याह शरोरं परमुच्यते 

अव्यक्ते पुरे गेते पुरुषस्तन चोच्यते ॥ 

खगति; खेचरः स्यात् | यदा खे ब्रह्मणि गतिः स्यात् । “खं aw” इत्या- 

यपनिषत्। agufment कलामाद तवास्ते इत्यादिना । प्रातःस्व्य- 

तुल्या चन्द्रस्य षोडशकला ्रमाना्नौति यावत् 1. | 

अमा षोड्णभागेन देवि प्रोक्ता महाकला | 
संखिता.परमा माया टेहिनां देदधघारिणो॥ | 

इति वचनात्। ama शतघाविभक्तख्णालतन्तुभागेकरूपा wat 

 दयरहितलाच्ित्या अधोमुखौ egal । पूर्णनन्दससूहो यस्याम् 1 या 
-अभिगलत्पोयषधारा तस्या धरा | | 

¢ । 7 7+ 5 tae ee । ¢ ५ a 



षट्चक्रविठतिः | १२१ 

खच्छन्द्संग्रडे-- | | 

Tat त्वपराशक्तिः ब्रह्मणो त्सङ्गगासिनी । 

दारं सुमोकमागस्य रोधथित्वा व्यवसिता ॥ 

तां भिचा तु वरारोहे wena परां शिवाम् | 

 शक्तितच्लासिकां देवो प्रसुप्तसुज गाक्षतिम् ॥ 
शक्तितच्चं समाख्यातं भुवनेरायितं महत् । 

शक्तिं तच्वालिकासूडं शक्तरुपरि संस्थिताम् ॥ 

योगिनीहदयेऽपि- __ | | 

शक्तौ पुनव्वापिकायां स मनोन््मरनोगोचरे ॥ इति ॥ 

व्यापिनौतनत्लं पक्तितच्चखरूपमाह निव्वाणाख्य इत्यादिना । TAT 
सदसख्रधाविभजितस्य केशभा गस्यैकभागतुल्ा . अर्ैचन्द्रवत् कुटिला सव्धाकं- 
तुल्यप्रभा दादशादिलयप्रभा। परात् Blea कलायाः परतः । तदन्तगंता 

चन्द्रमरण्डलान्तगता न तु षोडश्या: कलायाः अन्तगता। यथा सारससुचये 

Ten कलामभिपरे्य - | 

एतस्याः परतः खिता भगवतो भरूताधिदेवाधिपा 

निन्धाणास्यकलाचचन्द्रकटिला सा षोड़शान्तर्गता 1 

वालाग्रस्य सदस्रधा विगलितस्येकेन भागेन या 

सच्छत्वात् vent तिलो कजननो या दादशाकप्रभा ॥ इति ॥ 

खच्छन्द् संग्रहे-- ` ete es 

षोडशान्तमिति ख्यातं व्योमखानेन्दुमर्डलम् ॥ इति ॥ ` 
तक्रैव-- eee ee one | 

आंधारं भावनानाच् प्रवच्यामि समासतः। `. 

सूच्छा चेव Saal च तथाचैव ख्तास्ता॥ 

| चतुर्दित्तु स्ितास्तासां मध्यस्था व्यापिनी स्मता 1 

पञ्चवक्ता विनेता च सतेजाख्या च पञ्चमो ॥ इति ॥ 

समनापद माह एतन्या इत्यादिना ।... प्ररं उत्तरकालं मातोति परमा 



१३२ षट्चक्रवितिः। 

-सरह्हिता aaa) we amare कोटिभागेकभागरूपा अतः 

अतिगद्या। निरवधि विलसन्तो या WEAN तस्या धरा । afaaafa 

afaaawad शिवाभेदन्नानं वन्तो । | | | 

इदन्ते तु तयोरेक्यमिति. विद्या निगद्यते ॥ 

efa परापच्चशिकावचनात् ब्रह्मणोऽतिनेकव्येन तथोक्तम् 1 तथा-- 

 समनान्तव्बरारोडहे पाण्जालमनन्तकम् |. . 

दूति वचनात् अत्रापि पाशजालम्। एतस्या निर्व्बाणकलायाः मध्यद्श 

इति सामीप्ये सप्तमौ | तथाच मध्यदटेशसखमोपै किच्िदुपरोत्यथः 

तथाच खच्छछन्दसंग्रडे-- | 

 चिदानन्दस्वरूपा तु परा शक्तिस्तदूडुतः। 

समनानामसा शक्तिः सव्वकारणकारणम् ॥ . 

सव्वान्तानि विभत्तोयं शिवेन समधिष्ठिता! 

अत्र GE: स waa शिवः परमकारणम् |. .. 

शिवः सव्यस्य कत्तयं शक्तिः कारणमुच्यते ॥ ` 

उन्मनोपद साह तस्या मध्यान्तरालते इत्यादिना । तस्थाः समनायाः मध्या- 

न्तराले रच सामोप्ये सप्तमो । fraud शिवतनुप्रा्िस्थानम् उन्मनोति यावत् | 

स्व च्छन्द संग्रड- 7 | Pp os we 

शिवितनं समाख्यातं age शक्तितनुतः 1 इति । `. 

तथा तर्चैव-- 

शिवशक्तिदयद्चेव शिवतन् प्रकौ्तितम् | 
सू च्माघं शत्तयवच््िन्रं शिवतनुभित्यथेः 

तथाच तच्रेव-- . | ^ 

यावत् सा समना शक्तिस्तदूष्ं SHA स्मता | 
नात्र कालकलाभानंनतन्नचदेवताः॥... 

 “ अनिर्वाणं परं शुं aren तदुच्यते । 

`: रएविशतिरिति ख्याता निनिकल्या निरन्नना ॥ 



षर् चक्रविह्तिः। १३३ 

तत्चातोतं वरारोदहे--. ` 

इत्यादि aa लिखिष्यते। मनःसह्ितल्ात् समना। “यतो. वाचौ निवत्तन्ते 

अप्राप्य मनसा सद” इति Gar मनोऽतोतलान्मना इत्यसतानन्दखामिनः। . 

शक्तिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसपति ॥ | 

दति सखच्छन्द संग्रहात् नात्र कालकलांगस्य भानम् । परमङ्कलपदभिति 

प्ररं उन्मन्याः . परं अकुलपदम् श्रकुलाख्यपरशिवात् कपदं विश्वस्य विखाम- 

waar |. पदमिति अमलं स्लादिविशुणयुक्तम् । शाश्वतं नित्यम् । 

योगेन ma नित्यानन्दमभिधानं यस्य तत् । ,. «नित्यं विज्ञानमानन्दं aa 

ofa 3a: ) शदबोधस्य शन्नानस्य प्रकाशो यस्मात् । तथाच टौका- 

aided “Saad परशिवः इति | खच्छन्दसंग्रहे उन्मनोमभिघाय- 

तच्चातोतं वरारोहे वामनो नेव गोचरम् t 

यतो ata निवन्तन्ते" इत्यादि ga: । तच्छं “तच्चमसि" इति श्रुतेः | 

सखाभाविके परे धाम्नि विवरं तत्वसंन्नकम् ॥ 

इति शिवतन्तात् | | | 

saa — te eee 

्रकुलेश्वरटेवस्य aaa: प्रथमः faa: | 

रूपातौतः परो विन्दुः णक्या वे्टितभाखरः t 

अतो नादो विरोधो च अरदैचन्द्रसमुत्क्रमात् ॥ ` 

. एतत्त पञ्चमप्रोक्तं ज्ञानरलं महोदयम् । _ ` 

| aa aefad षट्कमान्नापृव्वं कुलोद्धवम् ॥ इति ॥ ` ` 

निग्रतनिजचित्त इति \ मौतमोये-- ` `. . | 

` ` ` -: अहिंसा भ्षत्यमस्तेयं TWA दयाज्रवम् | 

„` चमा ् तिगख्मिताहारः शोचच्ेति यमा दश ॥ . 

तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम् | 
सिदान्तखवणं्चेव कोशति तपो इतम्! ` | 

दशैते नियमाः. प्रोक्तां योगशस्विशारदेः ॥ इति ॥ 



१३४ षट्चक्र विहतिः | 

तथाच एतदयाभ्या सभोलः सौनाथवक्तात् गु रुवक्तात् मोच्छवत्म प्रकाशं करसं 

जला eeu सूलाधारख्ितवद्किपवनयोराक्रमेण तपतां कुण्डलिनो war 

निदिता at बोष्य तलङ्गं खवम्भूलिङ्ग भिक्ला कुण्डलिनोवेष्टनस्य भेदं कलवा 

AMES मध्ये तां रचयति । र्द्रयामले- | | 

| egitu समुल्ाप्य शक्तिं स्वाधारसंखिताम् | 

ततः; सा प्रबोधिता तल्िङ्गत्रयं खयम्भृवा रे तरलिङ्गत्रयं भिचा भेदं कलवा 

 तच्छिदरिण ब्रह्माख्याया इति च्यवलोपे पच्चमौो ब्रह्मनारौमारुद्य सकल- 

सदनं प्राप्य परमरसयुक्तशरिषे परमशिवे प्रदोपाभे देदौप्यते। ततः सा 

शडसवभावा सच्छतालक्तणेन. तडिदिव तत्तन्तुरूपा तन्मोत्तानन्दं azafa | 

नयवशात् नौतिवशणत् | समाधौ यतो ais: तां कुलकुण्डलिनौं जोवात्मना 

are मोचधान्ि परमशिवे सखिदानन्दरूपै भगवतीं चेतन्यरूपां ध्यायेत् | 

तन्तान्तरे-- ` Do | | 

ध्ये चिन्तायां स्मृतो धातुिन्तातच््ेन निञ्चला । ` 

एतद्धयानमिह Wa सगुणं निगणं feat) 
सगुणं वणमेदटेन निगणं केवलं तथा ॥ 

अन्यत्ापि-- 

मन्जोवत्रह्मणोरेक्यं diss स्यादिति वेदनम् । 

तत्निगणमिदम् | इत्यादि । ` 

ततो ल्लाभं Taad परमाख्तं कुण्डलिनी पोत्रा पष्णीनन्दमहोदयात् 

परशिवात् शिवसकाशात् प्राक्पादितोन्मन्यादिशष्टिमागेण कुलपथात् कुल- 

पथमारुद्य ब्रह्म र्य म्ुलाधारे wars प्रविशेत् । ततो योगो तदिव्याख्त- 
धार्या योगपरम्पराप्राप्या ब्रह्माख्डस्यितं शरौरस्धं दैवतं डाकिन्यादिकं 
तपेत् प्रौ णयेत् | खोनाधवक्तादिति aa तत् गोरक्षसंहितादौ खष्टौकतम् | 

zat | | ee 

प्रबुद्धाः वद्ियोगेन मनसा मारुता इता | | 

( : wala गुणमादाय ATE सुषुम्या॥ 



षटचक्रविठतिः। 

ज्वलन्ती भुजगाकारा पद्चतन्तुनिभा शुभा । ̀  

इद्राययेत् कवाटच्च यथा ङुच्चिकया SSA 1 . 
कुण्डलिन्या तथा योम ब्रद्महारं प्रभेदयेत् ॥ 

कत्वा संपुटितौ करौ cat बद्वा तु.पद्यासनं 

१२५ 

mé aafa सन्निधाय चिबुकं ध्यानच्च agafa । ̀  

वारंवारमपानमूहं मनिभं प्रोह्वारयन् पूरयन् 

प्राणं qafa मोक्मेति waa: शकिप्रमावात् यतः ॥ 

कुच्िकया कुलुपकारोत्याख्यया | निव्वाणपद्वत्यासपि-- 

आदौ पूरकयथोगेन स्वाधारे योजयेन्सनः | 

 गुदभेद्ान्तरे योनिस्तामाकु्चय प्रबोधयेत् ॥ 

श्रमदुयोनिगतं ध्यायेत् कामं वन्धूकसत्रिभम् | | 

ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडत्कोटिसमप्रभम् ॥ 

age तु शिखा सच्छा चिद्रूपा परमा कला । 

तय सदितमासमगनभेकोयूतं विचिन्तयेत् ॥ 

गच्छन्तौ ब्रह्ममार्गेण लिङ्गभेदक्रमेणतु |. 

nad यदिसगस्थं परमानन्दलक्षणम् ॥ 

gata सतेजाव्यं धारापातमप्रवषेणम् । . 

पत्वा कुलाखतरसरं पुनरेव कुलं विशेत् ॥ . 

साच प्राणः समाख्यातस्तन्तेऽस्मिन् परमेष्वरि । 

एवमभ्यस्यमानस्य अदनिं शनिवन्धनात् । 

चतुव्विधातुया ख्ष्टिरस्यां योनौ प्रजायते ॥ 

पुनः प्रलोयते तस्यां कालागन्यादिशिवान्तिकम् | 

योनिसुद्रापरासा तु बन्धस्तस्याः waited: 

o-gafaafa नैयायिकमते पुरुषात् | 

पातच््ञलमते प्रजजतितः। मौमांसामते. weerq fe: | 

fafau: 

सांख्यमते प्रकतिपुरुषाभ्याम् । ` 

तत्र॒ योगौ 



१२६ षट्चक्रविह्ठतिः | 

यधा सारदायाम्-- _ 

पिण्डं भवेत् कुण्ड लिनौ शिवात्मा पदच् हंसः सकलान्तरात्मा | 

रूपं भवेत् विन्दुरमन्दकान्तिरतोतरूपं शवसामरस्यम् ॥ 

पिण्डादियोगं शिवसामर स्यात् सवोजयोगं प्रवदन्ति सन्तः | 

faz लयं fragufaga निर्वींजयोगं फलमव्यपेत्तम् ॥ इति ॥ 

तथान्यत्र — ̀ न 

दिक्षालादिविवच्जिते परशिवे चेतन्यमाच्रासिके । इत्यादि । . 

सखच्छन्दसंग्रहेऽपि- a | 

fare कुण्डलिनो शक्तिः पदं हंसः प्रकोर्तितः 

रूपं चिन्दुरिति स्यातं रूपातोतसु चिन्मयः ॥ 

तत्रान्तरेऽपि--: ` eae 94 

पिश्ड युक्ताः पटे युका रूपे युक्ताः षडानन । .' 

रूपातोते तु ये युक्तास्ते Gat नात संशयः ॥ .. 

wate अनेकानि पद्चान्याह खच्छन्दसंग्रहे-- ` 

मधो TIA: सदखदलसंयुतम् | 

रक wae साडहखदलस्थं शकिसंयुतम् ॥ ` 

aga qaqa कणिकाकेशरान्वितम् । 
शक्तिरूपं महादेवि कुलाकुलमयं शमम् ॥ ` 
पङ्लजदयमीश्यानि fad शखतमव्ययम् । 
aaa सुषु्रान्तस्विंशदाघारपङ्जम् ॥ .. 
शक्तिरूपं शिवाकारं सरव्वाध्यासं निजालयम् 1 ` 

नौत्वति शेषः । तथा कियत् कियटृं पद्भजानि | 
तदाह तचव- . `` ` `. ५ ee 4 

अधारप्रङ्न्जस्योह ASIF AAT | me 

तेजसं साष्टपवरच्च पौतकणिकया gay! 



yeamtaata: | १३७ 

Baar कणि काम्ये खिता लिङ्गादिदवता । 
एतस्मात् इयङ्लस्योदुं खाधिष्ठानं षड्खकम् ॥ 
आप्यच्च राकिणोशक्त पूव्वाभिः शक्तिभिर्य॑तम् । 
ततश्च भावयेहेवि नाभिमष्टाङ्लोपरि ॥ 
aaa मिपूरञच्च दशतं सुशोभितम्! 

लाकिनौमध्यगं तच्च तामथ दाभिरादतम् ॥ 
चतुदेगाङ्लाटू्ं मणिपूराख्यपङ्जात् | 

URS काकिनोमध्यं वायव्यं दादणरकम् ॥ 

ततस कालरात्यादिशक्तिभिश्च समाहतम् । 

ततखसूधविम्बे च नादो वानादिपौटकम् ॥ 

~  एकादणाङ्गलादूद्खः विशं पोडगच्छदम् । 

मध्यगा शाकिनौ वाद्यपतरेषु परमेश्वरि ॥ 
अखतादयन्तरान्तख्ा चन्दरविम्बं age । 
aw परमेशानि afar चतुरङ्कलो ॥ 

satan faa इत्तदिदलसंयुतम् | 

eqadl Aart aimed wer तु हाकिनो ॥ 

तन्त्रान्तरे ब्रह्मणः खाधिष्ठानसुक्तं यथा-- | 

स्वाधिष्ठानं षड़दलोपेतमुदय त्विदयव्मक्तं वादि लान्तेश्च वणः | 

qa सावि्रीसदहितं विरिच्धिं ध्यायेदस्मिन् राकिणीं देवताच्च ॥ 

योगिनोददये-- cae 

एताखतसखः शक्यस का gat g इति RATA | 

पौठाकन्दे US रूपै रूपातोते करमादिदुः ॥ 

एतास्ततर qatar अ्रभ्बिकादयः चतखः कामरूपादिपोटल्वेन परिणताः 

तथा च म्ुलाधारे कामरूपं हदि पूणगिरिः was जालन्धरः arart 

उड्डोयानः | न च ^एकभेवादितीोयं ब्रह्म” इत्यादि yan ब्रह्मण एकत्वमभि- 

हितम् । शक्किस्तावत् कैति चेत् तद्रह्मशिवक्तिखामरस्यपरल्वमेव । 
ee 



१३८ षटुचक्रविहतिः । 

यथा Farwa— 114 

sad केचिदिच्छन्ति ईैतमिच्छन्ति चापरे\ 

मम ad न जानन्ति ईतादैतविवजितम् ॥ . . 

खच्छन्दसंग्रहेऽपि-- 7 

saat, सामरस्यं यत् परस्मिन् महसि ध्रुवम् । 

Hague इश्वरगौतायां शिववाक्यम्-. 

एकया सम सायुज्यमसादिनिधनस्पुयम् | 

पंसोऽभूदन्यया भ्रतिमन्यया तत्तिरोहितम् ॥ 

एकया मायालिकया wen विशिष्टस्य मम अनादिनिधनं सायुज्यं 

सहयोगं श्रद्नारोश्वरातमकमभूत् । अन्यया भ्राद्या न्नानासिकयेति याबत् 

विशिष्टपंसो भूतिं waft जानोदि अन्यया चितृश्या तत् तिरोहितम् । 

तवैव ay तिरोहितम् । ब्रह्माविनाश्रूतम्। | 

अतएव तेसिरोयवाक्यम्- | | 

यत्त म. निष्कलं रूपं fears. केवलं शिवम् । 

सर्व्वोपाधिविनिशख्क्तमनन्तमपरं परम् ॥ 

कालिकापुराणऽपि--. tate wee | 

fafanfa विनाकारं परं ब्रह्मस्वरूपिणम् ॥ 

जन्मखण्ड राधिकां प्रति क्तष्णवाक्यम्-- - 

यदा तेजःखरूपोऽदहं तेजोरूपासि तं तदा 

न WUC यदादच्च तदा लमशरौरिणो ॥ 
तन्त्ेऽपि--. ` 

न शिवेन विना शक्तिः. न. शक्या रहितः. शिषः ।. 

अतस्तयोरमेदख चन्द्रचन्दरिकयोरिव ॥. 

वेदान्तेऽपि ^विच्छतिर्द्मािता।” तथा-- ` 
मायोपाधिविनिशयुक्तं एदमित्यभिधीयते ।. , .. 

 मायासम्बन्धतश्चेगो जोवोऽविद्यावशस्तथा ॥.. . 



azaataata: १२९ 

दत्यक्तम् | aed सामरस्यं परं am सशगुणशिवं शक्तयादिनानारूपेण 

परिणमते । यथा विखसारे- 

कालेन Waar ख्षटेरत्परसतिहेतवे । ` 

या मूलप्रकतिः प्रोक्ता सा माया परिकौत्तिता a 

योऽयं सदायिवः प्रोक्तःःस एव पुरुषः परः 

एकं ब्रह्म feat भूत्वा ष्टिरेषा विधीयते ॥ ̀ 

Sea वनिता Wal अदन पुरुषस्तथा | 

ताबुभौ च समौ कत्वा खषटिव्यक्तिं नयेत् TR ॥ 

मायावच्छित्रेखरस्य षड्द्मणयाह कूपुराणटौ- 

स््भज्नता ठक्िरनादिबोधः खतन्तता नित्यमलुघ्रशक्तिः 

saantaa विभोव्विधिज्नाः षड़ाइरड्मणि महेश्वरस्य ॥ # % 

नारायणो वेदिकञ्च भटाचायः समौरितः। ` 

AQAA वामदेवभटहाचायस्तथेव च । 
~ क्र ©  तस्यामजो विखनाथस्तेनेयं रचिता मुदा ॥ 

1 

` इति षरट्चक्रविद्ठतिटोका 

amu |. 



Ls ese: -1: 

वलदेवरीकाकार्तः षट् चक्रनिरूपणस्याधिकः श्लोकः । 

ae ma चित्तं निरवधि निधायात्तपवनो 

यदि करो योगो चलयति समस्तं विसुवनम् . 

न च ब्रह्मा विष्णुनं च इरिहरो नेव खमणि- 

स्तटौयं सामथ्यं शमयितुमलं नापि गणपः ॥ २१ ॥ (१) 

इह खान इति! इदस्थाने विशटद्वाख्यपद्चे निरवधि. प्रतिक्तणं fad 

मनो निधाय सम्बध्य आआत्तपवनः ग्टहोतवायुः सन् au aafa यावत् । ̀ 

योगौ जनः यदि क्रो भवति तदा समस्तं faye चलयति । तदोयं 

aaa योगेन एतादृणतिमु वनचालन बलं शमयतु amt खषटिकत्त विष्णुः 

पालनकत्त हरिहरः रिह रात्मक ईश्वरः खमणिः qa; गणपः Way: एते 

नालं न समर्था इत्यथः ॥ | 



[ १४१ | 

ॐ ओखोगुरषे नमः | 

सरोजमधघु सादरं सरसि मानसे सव्वदा - 

यथाददति षट्पदा नतु कदापि शेवालकम् । 
aaa गुणिनो बुधा वचसि टूषणल्यागती 

ममाददतु साम्प्रतं यदि गुणस्तमित्यथये ॥ 

इह खलु दुःखजालसङ्ःल सं खारलब्धजनुषां परम पुरुषध्यानेकनिष्ठचेतसा- 

मपि मानुषाणां खाम्यन्तरवत्तिषर् चक्रनिरूपणमेदादिक्नानं विना मोकोपायः 

कोऽपि नास्तीति परमकारुणिको भगवान् परमेश्वरः दुःखसमवायात्तानु- ` 

fede: पव्मतराजयुचचौप्रश्रालुसारेण खपरोक्षतन््रणास्तरमहो दधोनन्तरान्तरा 

षट्चक्रनिरूपणं `तदेदादिसङ्गेतञ्च उपदिदेश । farq तदुपदिष्टतन्- 

शास्तराणामतोव बाहल्यादशक्यबोधलवाचाघुनिकाः .खल्यायुषो जनाः परम- ` 

| रुष प्रोक्ततन््रास््राणां सारा एमायत्तो कत्तं मनोशाः सन्तो नियतं निरयमेव' 

गच्छन्तीति परपरित्रारपरायणः परमपुरुषसमाहितचेताः aaa 

यति; निखिलतन्तणसखस्ारसुदत्य तदर्थाविरोधिभिः खकल्ितप्चपच्चाश- ` 

AE: षटुचक्रस्थितिस्याननिरूपणतद्धेदसङ्घेतसन्दर्भितं षट्चक्रनिरूपरं ख- 

` रचित aera fara क्तवान् | 

तस्य च Uta सहजवोधगम्यलेऽपि सारांशप्रकाणकटौकाया 

रभावात् श्रशक्याथैवोधोऽयं ग्रन्थ शति प्रायश एव उपेक्ित श्रासोत् । 

 इटानोन्स्माभिस्तत्परिजिदोषेया प्रचुरतराथेव्ययेन साधनासिदइबोधविदद- 

 म्रगश्यश्रौमत्कालोचरणप्रणोता निगूढ़ायप्रकाग्िनो कापि टोका ae 

,  प्रर्डितिमण्डलौपरिशोधिता gar. पुस्तकेऽस्मिविषवैशिता 1 साग्परतन्छन्नय्या ५ 



[ 282 ] 

fern यदि कथच्चिदप्यानुकूल्यभागिनो भवन्ति तदवास्माकमर्थेव्ययं परि- 

मञ्च सफलं मन्यामहे | 

किच्च दडलविस्तत्रौ काली चरणप्रणोतटौ कावलो कनेन कियदपि काल- 

wi कर्तुमनोशानां विषयासक्तचेतसां भटिति मूलहत्तान्तपरिन्नानाधं 

विदत्ङ्गलचूडामरिशङ्धरविरचिता सूलतत्वाथविहतिकारिकाऽपरापि टीका 

स्िवेशिता। 

यस्तु - _ oe oe 

se स्थाने चित्तं निरवधि निधायात्तपवनो 

यदि met योगो चलयति समस्तं तिभुवनम् | ̀ 

 नचब्रह्मा विष्णुं च हरिहरो नैव खमणि-. - 

weld ara शमयितुमलं नापि wad: 

इति ओकः विहत्कुलशिरोभूषणयो महलदेवविद्ाभूषणक्तटीकासम्ब- 
लितमुद्वितषटर्चक्रनिरूपणनाम कयपुस्त कान्तरे एकनिशव्छोकात् परमधिको 

दश्यते स॒ तु श्रष्मदुपजीव्यग्रोमत्कालौचरणशङ्राभ्यासुपेक्तितत्वात् नैव 
Ware निवेशितः किन्तु पुस्तकस्य समाघ्यनन्तरं खोमदलदेवविदया- 
श्रूषणविरचितया टौकथा सह सत्रिवेशित इति । ` 

अपरच्च विश्वोत्तारणकारणयोमन्महेश्वरवदनपङ्जव्रिनिर्म त कौवस्य कलि- 
 कानामधेयतन्तस्य षट्चक्रनिरूपणाकमकदितीयपटलेन ate सिद्ाचाथवय 
शरौमत्प्ूएोनन्द्यतिविरचितषट्चक्रनिरूपणामकश्चो कसमूदहानां प्रायथो- 
ऽभिब्रल्वेऽपि केचित् कचित् पाठवेषम्यस्य  कौवल्यकलिकातन्तदितीयपयल- ̀  

| रोकांछ्छोमदिष्वनाधसूरिवांक्येनानुमोयमोनतवात् तग्रणोतषरटचक्रविदत्या- 

em टोकयापि युस्तकमिदमलङ्कतकलेवरमासीत् | । ear 



| १४२ | 

किन्तु दुःखं पुनरेतदनुभूयते यददहतरा्थव्ययं परिथमच्च खोङन्धद्धिः 
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